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جملٔه زبیای »پیامن پایان اشغال« شاید دگر هیچ وقت 

نباشد  معمولی  جملٔه  یک  ما  کشور  زرین  تاریخ  در 

به  را  ما  عزیز  ملت  رنج  و  درد  هزاران  که  جملٔه  بلکه 

بی مثال  قربانی های  به  که  جملٔه  گرفت،  خواهد  معنی 

ملت ارزشمند افغان ُمهر تایید گذاشته، و به ما ضمن 

و  همت  ما،  درخشان  تاریخ  به  افتخار  حس  بخشیدن 

بالندگی داده و ما را در عبور از متام مسیرهای دشوار 

پیش رو و دست یافنت به موفقیت  و چانس های طالیی 

و ماندگار نوید می دهد.

دهم حوت سال ۱۳۹۸ هـش واقعا یک روز کم نظیر 

از علامی بزرگ  به قول یکی  تاریخ کشور ماست،  در 

جهان اسالم »افغان ها تاریخ سازان بزرگ کشور خویش 

در عرص حارضاند؛ آنها در قرن ۱۹ انگلیس را شکست 

دادند، در قرن ۲۰ شوروی را تسلیم عزم خود کرده و 

در قرن ۲۱ قدرت امریکا را به چالش کشیدند که کمرت 

کشوری این همه افتخارات را می تواند جمع کند«.

 به راستی که اگر نبود نرصت های غیبی حرضت حق، 

افغان،  برکف  جان  علامی  سلحشوری  نبود  اگر  و 

اگر  و  عزیز  ملت  پشتکار  با  و  قوی  نبود همت  اگر  و 

و  افغانستان،  در  اسالم  مکتب  رشید  جان برکفان  نبود 

نخریده  دل  و  جان  به  را  سختی  و  رشادت  آنهمه  اگر 

ما  عزیز  ملت  پای  به  افتخارات  این  هرگز  شاید  بودند 

این چیزهای  اما وقتی همٔه  ثبت منی گردید؛  تاریخ  در 

آن  نام  به  فال  قرعٔه  و  داده  به دست هم  ارزشی دست 

افغان جسور زدند این شد که امروز الحمدلله یک روز 

کشور  تاریخ  در  دگر  ساز  رسنوشت  و  تاریخی  مهم، 

عزیز ما رقم خورد و ملت های دنیا یکبار دگر به متاشای 

شهامت و جوامنردی افغان ها نشسته، و چه با زبان قال 

و یا با لسان حال لب به متجید و ستایش ما گشودند. 

که  می مناید  مهم  جهت  آن  از  اشغال،  پایان  پیامن 

در روزگاری که متام دنیا تسلیم  قدرت های ظاهری 

ابرقدرت های جهان گشته بود، تنها ملتی که چشم بر 

فریبنده،  مظاهر  با متام  را  دنیا  و  داشته  پیروزی  اُفق 

جذاب، دلکش، و به ظاهر قدرمتندش ندید و تنها با 

توکل محض به ندای ملکوتی مردی از جنس ایامن 

و غیرت گوش فرا داده و با جان و دل به سخنان آن 

ولّی زمان ایامن و باور داشته و جنگ در برابر امریکا 

را جنگ بندگان راستین خدا در برابر قدرت های باطل 

دانسته و بر نرصت ها و وعده های راستین حرضت حق 

باور و یقین داشته و رس و جان خود را فدای عزت و دین 

کردند؛ در نهایت طبق پیشگویی آن مرد بزرگ خدا »مال 

و  امریکا عاجز  تعالی،  محمد عمر مجاهد« رحمه الله  

درمانده پای سندی را امضاء کرد که وعدٔه پیروزی حق 

بر باطل را مصداق و معنی می بخشید. 

اکنون که افغان ها موفقانه ولی با مشکالت و مصایب 

را پشت  تحمیلی  از جنگ  فراوان، یک بخش عظیمی 

خاطر  به  که  است  رسیده  فرا  آن  وقت  رسگذاشته 

رسبلندی کشور عزیز خود بر مشکالت بعدی که دنیا 

آنها را مشکالت و چالش های بین االفغانی عنوان داده 

اسالمی  واالی  ارزش های  نظرداشت  در  با  می دهند  و 

ساخنت  برای  و  داده  هم  دست  به  دست  خود  ملی  و 

در  تعمق  بدون  مستقل  و  آباد، رسبلند  آزاد،  افغانستان 

گذشته های تلخ و دور، بر آیندٔه روشن مترکز منوده و 

با فراخ دلی، سعٔه صدر، وسعت دید، تحمل و برداشت 

رو  مسیر  هم پذیری  ظرفیت های  باالبردن  و  یکدیگر 

استعداد ها،  از  استفاده  با  و  داده  قرار  را هدف  به جلو 

کدرهای ناب، منابع رسشار طبیعی و هزاران ارزش های 

افغان ها  متام  که  گفتٔه  یک  هامن  دنیا  به  دگر  ماندگار 

همیشه در دل دارند }اینکه اگر به افغان ها فرصت داده 

در  دنیا  به متام  را  مدت خود  کوتاه  در  می توانند  شود 

متام میادین رشد و تعالی ثابت بسازند{ آن را در عمل به 

منایش گذاشته و یقین بکنند که الله متعال در قدم قدم، 

یار و مددگارشان بوده و همچنان الطاف و عنایت های 

خود را شامل حال آن ملت الیق خواهد کرد.

رسمقاهل
دستاورد تاریخِی 

»پیمان پایان اشغال«
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بسم الله الرحمن الرحیم
كَِثيرًا  ِللَِّه  َوالَْحْمُد  كَِبيرًا  أَْكَبُر  اللَُّه 

َوُسْبَحاَن اللَِّه ُبْكَرًة َوأَِصيًل.
ونصر  وعده  صدق  الذي  لله  الحمد 
األحزاب  وهزم  جنده  اعز  و  عبده 
وحده والصلوة والسلم على من النبي 
بعده وعلى اله واصحابه الذين نشروا 

دينه، امابعد:
به تاریخ ۷ اکتوبر ۲۰۰۱ میلدی، زماین 
که ائتلف بزریگ به سرکردیگ امریکا 
بر خاک ما تجاوز کرد، امارت اسلیم 
نمایندیگ  به  و  پروردگار  نصرت  به 
که  توانست  افغانستان  دلیر  مردم 
و  جهاد  سال  نزده  تقریبا  از  پس 
از  اشغال  پایان  برای  باالخره  مبارزه، 

افغانستان به توافق برسد.
برادران  تمام  مشترک  پیروزی  این 
مجاهد  و  مسلمان  ملت  خواهران  و 

ماست، که تقریبا دو دهه قرباین های 
سنگین و تاریخی جاین و مایل دادند.

توافق بر خروج تمام نیروهای خارجی 
از افغانستان و عدم هیچگونه مداخله 

در آینده، کامیایب بزرگ است.
امارت اسلیم به مناسبت این کامیایب 
به  کشور،  مختلف  اقشار  به  بزرگ، 
های  خانواده  مجاهدین،  خصوص 
معیوبین،  ها،  زخیم  زندانیان،  شهدا، 
مهاجرین و تمام ملت، از صمیم قلب 
تبرییک یم گوید و این کامیایب بزرگ 
فداکاری  پروردگار،  نصرت  نتیجه  را، 
و  مساعی  اخلص،  و  مجاهدین  های 

قرباین های ملت خود یم داند.
یم خواهم در مورد حاالت پس ازین 
پیروزی بزرگ، توجه مجاهدین و تمام 

ملت را به نکات ذیل مبذول بدارم :
پایان  برای  امریکایی  جهت  با  توافق 

پیام 
زعیم امارت اسالمی افغانستان

در مورد توافق پایان اشغال با ایاالت متحده امریکا

أمیرالمؤمنین شیخ الحدیث و التفسیر هبة اهلل آخندزاده حفظه اهلل
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مردم  آن  نتیجه  در  که  اشغال،  دادن 
یابند، نصرت  نجات یم  اشغال  از  ما 
و انعام خاص پروردگار است. ما باید 
این کامیایب را کمال کیس ندانیم، بلکه 
آن را انعام پروردگار و محصول قرباین 
های تمام ملت مجاهد خود بپنداریم.
جهت  با  اسلیم  امارت  توافقات 
امریکایی که با در نظر داشت اصول 
شرعی انجام یافته و با تمام معیار های 
جهاین نیز موافق است، از سوی همه 
و  عهد  افغانستان  مردم  و  مجاهدین 
وعده ای است که عمیل کردن آن بر 
همگان الزم یم شود. هیچ یک مسئول 
مجموع  در  و  اسلیم  امارت  فرد  و 
را  توافقات  این  باید  کشور  فرد  هیچ 
نقض نکند و درین مورد خود را مکلف 
اسلم  در  فریب  و  غدر  زیرا  بدانند. 
یم  شمرده  بزرگ  گناه  و  ندارد  جا 
شود. البته، اگر از سوی جهت مقابل 
مخالفت و نقض صورت یم گیرد، تمام 
ملت ما باز هم همانند گذشته به دفاع 

از خود با قاطعیت آماده یم باشند.
خصوصا  افغانستان  مسلمان  ملت 
های  پیروزی  مورد  در  مجاهدین 
بدست آمده، شکر خداوند متعال را 
ادا نمایند، خود را به تقوا، امانتداری 
از  بدانند،  متعهد  بیشتر  دیانتداری  و 
دیگران  بر  جوی  برتری  غرور،  تکبر، 
خود  پنداشتن  ممتاز  و  مستحق  و 
با  تضاد  در  این  زیرا  نمایند،  اجتناب 

روح جهاد و فتح است.
امریکایی  جهت  با  کامیاب  مذاکرات 
موضوعات  هرگونه  به  که  کرد  ثابت 
کرد.  تلش  راه حل  توان  پیچیده یم 

کامیایب این مذاکرات، به تمام جهت 
اسلیم  امارت  سوی  از  داخیل  های 
حل  یک  برای  ما  که  دهد  یم  پیام 
معقول و عادالنه آماده هستیم. بیایید، 
میل  و  دیین  های  معیار  روشین  در 
تلش  مسائل  حل  برای  خود،  مردم 
با  مخالفت  از  نیز  کابل  اداره  نماییم. 

مردم دست بردارد.
دو  مثبت  روابط  بر  اسلیم  امارت 
جانبه با تمام جهان به ویژه کشورهای 
منطقه باور دارد و به همجواری نیک 

با همسایگان متعهد است.
اطمینان  خود  دیده  درد  مردم  به  ما 
یم دهیم که در زیر چتر نظام واقعی 
اسلیم، به تمام مردان و زنان افغان، 

همه حقوق آنان داده خواهد شد.
امارت  با  مخالفت  در  که  هرکیس 
اسلیم سهم گرفته باشد و در عموم 
اسلیم  امارت  از  که  کیس  آن  هر 
تشویش دارد، از طرف ما تمام اعمال 
گذشته آنها عفو و بخشش است، برای 

برای  امریکایی  جهت  با  توافق   ***
پایان دادن اشغال، که در نتیجه آن مردم 
و  نصرت  یابند،  می  نجات  اشغال  از  ما 
این  انعام خاص پروردگار است. ما باید 
آن  بلکه  ندانیم،  کسی  کمال  را  کامیابی 
را انعام پروردگار و محصول قربانی های 

تمام ملت مجاهد خود بپنداریم.

*** امارت اسالمی بر روابط مثبت دو 
کشورهای  ویژه  به  جهان  تمام  با  جانبه 
با  منطقه باور دارد و به همجواری نیک 

همسایگان متعهد است.
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اسلیم،  اخوت  خواهان  آنها  آینده 
وحدت میل و زندیگ بهتر هستیم.

معیاری  تعلیم  برای  اسلیم  امارت 
توسعه،  تجارت،  عصری(،  و  )دیین 
آبادی و برای پیشرفت در تمام بخش 
کند.  یم  سازی  زمینه  اجتماعی  های 
نیاز  و  ها  افغان  بنیادی  حق  این  زیرا 
حیایت و الزیم برای پیشرفت کشور، 

رفا و خرسندی ملت ماست.
مجاهدین امارت اسلیم صفوف خود 
را بیشتر منظم، فعال و قوی بسازند، 
نظام  قیام  که  بزرگ خود  به هدف  تا 
بعد  خویش  مردم  و سعادت  اسلیم 
در  و  برسند  است  اشغال  خاتمه  از 
گونه  هر  از  جلوگیری  برای  آینده 
هر  با  مقابله  برای  و  بد  های  رویداد 

نوع خطرات احتمایل در راستای 
صلح  اسلیم،  نظام  حفاظت 
و  امنیت  استحکام  سرتاسری، 

خدمت مردم آماده باشند.
از اقشار مختلف  امارت اسلیم 
علمای  خود،  مسلمان  ملت 
منورین،  قویم،  متنفذان  کرام، 
شاگردان  استادان،  دانشمندان، 
و عموم مردم یم خواهد، چنانکه 
کمال  با  اشغال  پایان  وظیفه  در 
برادران  پهلوی  در  اخلص 
همچنان  ایستادند،  خود  مجاهد 
در بخش حل موضوعات داخیل 
خود  همکاری  و  اتحاد  به  نیز 
دوام بدهند، تا این مرحله نیز به 
منزل کامیایب برسد تا افغانستان 
صلح  و  اسلیم  عادالنه  نظام  از 

برخوردار شود.
امیر  و  قطر  کشور  از  اخیر،  در 
محترم آن شیخ تمیم بن حمد آل 
ثاین سپاسگزارم که سهولت ها را برای 
مذاکرات فراهم نمود و ازین پروسه 
از  همچنان  نمود.  حمایت  اخلص  با 
کشور های پاکستان، ازبکستان، چین، 
ایران، روسیه، اندونیزیا، ترکمنستان، 
و  عریب  متحده  امارات  قیرغزستان، 
سائر کشورهای که در روند مذاکرات 
و  سپاسگزاری  نمودند  همکاری 

تشکری یم نمایم. والسلم

زعیم امارت اسلیم افغانستان شیخ 
الحدیث مولوی هبة الله آخندزاده

۱۴۴۱/۷/۵هـ ق
۱۳۹۸/۱۲/۱۰هـ ش ــ ۲۰۲۰/۲/۲۹ م

امارت  با  مخالفت  در  که  هرکسی   ***
اسالمی سهم گرفته باشد و در عموم هر آن 
کسی که از امارت اسالمی تشویش دارد، از 
طرف ما تمام اعمال گذشته آنها عفو و بخشش 
است، برای آینده آنها خواهان اخوت اسالمی، 

وحدت ملی و زندگی بهتر هستیم.

ملت  مختلف  اقشار  از  اسالمی  امارت   ***
قومی،  متنفذان  کرام،  علمای  خود،  مسلمان 
و  شاگردان  استادان،  دانشمندان،  منورین، 
عموم مردم می خواهد، چنانکه در وظیفه پایان 
برادران  پهلوی  در  اخالص  کمال  با  اشغال 
مجاهد خود ایستادند، همچنان در بخش حل 
موضوعات داخلی نیز به اتحاد و همکاری خود 
دوام بدهند، تا این مرحله نیز به منزل کامیابی 
برسد تا افغانستان از نظام عادالنه اسالمی و 

صلح برخوردار شود.
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بتاریـخ دهـم مـاه حوت کـه مصـادف بـا 29 فربوری 

سـال 2020 میـالدی بـود، بیـن مناینـدگان سیاسـی 

امـارت اسـالمی افغانسـتان  و مناینـدگان عالـی رتبـه 

ایـاالت متحده آمریـکا در دوحـه قطر توافقنامـه پایان 

اشـغال و آوردن صلـح بـه کشـور امضاء شـد.

ایـن توافقنامـه کـه در جریـان یک و نیم سـال پروسـه 

مذاکرات تدوین شـده اسـت، خوشـحالی مسـلامنان 

و انسـان های آزاده در داخل و خارج کشـور را در پی 

داشـته اسـت. عـالوه بـر عامـه مسـلامنان و برخی از 

رهربان سیاسـی کشـورهای اسـالمی، علامی مسلامن 

نیـز از امضـای این پیامن اسـرتاتژیک اسـتقبال منوده 

و ابـراز خرسـندی کردنـد. در ذیـل بـه بعضـی از ایـن 

پیـام هـا و واکنـش هـا اشـاره مـی شـود کـه بـه زبـان 

هـای مختلـف نرش شـده انـد و بـا همکاری دوسـتان 

بـه دری ترجمـه شـده تقدیـم خوانندگان محـرتم ویژه 

نامـه مجلـه حقیقت مـی گردند.

نائــب مفتــی اعظــم پاکســتان، مفتــی محمــد تقی 

: نی عثام

 ۲۹ فــربوری ۲۰۲۰ در تاریــخ مانــدگار خواهــد 

شــد کــه در ایــن روز امــارت اســالمی افغانســتان 

ــا بــی رسوســامانی بعــد از شکســت شــوروی،  ب

ــد آن را  ــور متح ــر و 48 کش ــدرت دیگ ــک ابرق ی

بــا قــوت ایامنــی و فــداکاری خویــش بــه زانــو در 

آورد و یــک بــار دیگــر ثابــت کردنــد کــه »وأنتــم 

األعلــون إن کنتــم مؤمنــن.«

ــی  ــی و علم ــمند دین ــر ارزش ــا اث ــف ده ه مصن

ــر  ــت دیگ ــک توئی ــب در ی ــی صاح ــرتم مفت مح

بــه پیــام زعیــم امــارت اســالمی شــیخ الحدیــث 

مولــوی هبــة اللــه آخنــدزاده حفظهاماللــه اشــاره 

کــرده و نوشــته اســت: درپــی فتــح طالبــان پیامــی 

ــیار  ــت بس ــرده اس ــادر ک ــه ص ــر هبةالل ــه امی ک

پیمان پایان اشغال افغانستان از نگاه 

علمای جهان اسالم

رفیع اهلل رفیع
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ــت  ــح اس ــالمی فت ــنت اس ــه دار س ــوازن و آین مت

کــه در آن هیــچ شــائبه غــرور و تکــرب دیــده منــی 

ــت  ــت اس ــو و گذش ــان عف ــرای مخالف ــود و ب ش

و عــزم بــرای آینــده افغانســتان کــه کشــوری امــن 

ــی  ــه تعال ــد. الل ــد ش ــاخته خواه ــالمی س و اس

ــد.  ــان بگردان ــدی را آس ــل بع مراح

ســابق  مفتــی  املوریتانــی،  ابوحفــص  شــیخ 

ــهور  ــامی مش ــن از عل ــک ت ــده و ی ــم القاع تنظی

شــامل آفریقــا در همیــن موضــوع نوشــته اســت: 

ــه  ــد ب ــور کردن ــمن را مجب ــان دش ــن طالب مجاهدی

آنهــا احــرتام بگذارنــد و تعریفشــان کننــد. ترامــپ 

اعــرتاف کــرد کــه آنهــا جنگجویــان قــوی هســتند 

و دیــروز گفــت کــه آنهــا قدرتشــان را بــر پایبنــدی 

ــا  ــه آتــش بــس ثابــت کردنــد. ایــن تعریــف و ثن ب

از آمریــکا نتیجــه شــجاعت و شــهامت طالبــان و 

ــت.  ــن و ارزش هاس ــه دی ــان ب ــدی ش پایبن

ــان  ــلامن افغ ــت مس ــت: مل ــرده اس ــالوه ک او ع

ــت  ــا را شکس ــوری بریتانی ــم امپرات ــرن نوزده در ق

دادنــد، در قــرن بیســتم اتحــاد جامهیــر شــوروی 

بیســت ویکــم  قــرن  در  و  دادنــد  را شکســت 

ــاندند.  ــت نش ــاک ذل ــه خ ــکا را ب ــوری آمری امپرات

توافقنامــه دوحــه بیــن طالبــان و آمریــکا 

ــلامنان  ــالم و مس ــرای اس ــازه ب ــاری ت افتخ

ــان!  ــد ای طالب ــادمان کردی ــا را ش ــت. م اس

ــد. ــفید بگردان ــام را روس ــد ش خداون

از  عبدالحمیــد،  موالنــا  الحدیــث  شــیخ 

علــامی رسشــناس ایــران و رئیــس دارالعلوم 

ــرش  ــایت او ن ــه وبس ــی ک ــدان در پیام زاه

ــرب  ــت: خ ــبت نوش ــن مناس ــه همی ــرده، ب ک

امضــای توافق نامــٔه صلــح بیــن حرکــت 

طالبــان و دولــت آمریــکا باعث خرســندی و 

ــان های  ــق و انس ــل ح ــٔه اه ــحالی هم خوش

آزادٔه جهــان گردیــد. بــدون شــک دســتیابی بــه این 

ــزرگ عــرص حــارض و  ــت بســیار ب ــق،  موفقی تواف

نتیجــٔه جهــاد در راه اللــه تعالــی، مقاومــت، صــرب، 

شــهادت و دعــا و تــرضع اســت.

تحقــق  نشــان دهندٔه  بــزرگ  پیــروزی  ایــن 

وعده هــای الهــی و مصــداق واضــح پیــروزی 

حــق بــر باطــل اســت. شــکی در ایــن نیســت کــه 

طالبــان هنــوز مســیر دشــواری را در پیــش دارنــد 

ــر و هوشــیاری نســبت  ــه درایــت، تدبی ــاز ب کــه نی

بــه توطئه هــا و دسیســه های دشــمنان حیله گــر 

ــروزی  ــن پی ــا ای ــادان دارد ت ــتان ن ــکار و دوس و م

خدشــه دار نشــود. از آنجایی کــه ظرفیــت دیــن 

اســالم بســیار باالســت و ســیرٔه پیامــرب اکــرم 

صلی الله علیه وســلم بهرتیــن ســیره اســت کــه 

هم زیســتی  و  مــدارا  تعامــل،  گذشــت،  آن  در 

مســاملت آمیز در حــد بســیار وســیعی وجــود دارد، 

امیــدوارم حرکــت طالبــان تفاوت هــای همــٔه ملــت 

ــف  ــب مختل ــان و مذاه ــا، ادی ــان، قومیت ه افغ

را مدنظــر قــرار دهــد و بــرای همــه رحمــت 

ــرم  ــول اک ــه رس ــه ک ــد، هامنگون ــروردگار باش پ

ــد. ــرای همــه بودن ــی ب صلی الله علیه وســلم رحمت

 مفتی محمد تقی عثمانی:
ماندگار  تاریخ  در   ۲۰۲۰ فبروری   ۲۹  
خواهد شد که در این روز امارت اسالمی 
از  بعد  سامانی  و  سر  بی  با  افغانستان 
و  دیگر  قدرت  ابر  یک  شوروی،  شکست 
و  ایمانی  قوت  با  را  آن  متحد  کشور   48
فداکاری خویش به زانو در آورد و یک بار 
إن  األعلون  »وأنتم  که  کردند  ثابت  دیگر 

کنتم مؤمنین.«
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ــروف  ــامی مع ــه، از عل ــت الل ــی کفای مفت

پاکســتان و عضــو جمعیــت علــامی اســالم 

در پیامــی آورده اســت: آمریــکا فقــط بــر یک 

توافــق نامــه امضــاء نکــرد، بلکه بر شکســت 

خــود علــی االعــالن امضــاء کــرد کــه طبــق 

آن ریــش و عاممــه را تروریــزم خوانــده بود و 

بــه بهانــه آن تــا 19 ســال خــون انســان هــای 

ــه  ــق نام ــر تواف ــکا ب ــت. آمری ــاه را ریخ بیگن

ای امضــاء کــرد کــه براســاس آن خــودش را 

تروریســت خوانــد. بــه متــام امــت مســلمه 

بــه طــور عــام و بــه مجاهدیــن افغانســتان بــه 

طــور خــاص ایــن فتــح و پیــروزی مبــارک بــاد.

یــارس الزعاتــره، نویســنده رسشــناس فلســطینی در 

ــت کــرد: آنچــه در دوحــه  ــامن توئی ــن پی ــه ای زمین

ــان و  ــن طالب ــه بی ــق نام ــای تواف ــت )امض گذش

آمریــکا( درســی مهــم بــرای آنهایــی اســت کــه بــا 

آمریــکا معاملــه مــی کنــد  و او را رب کائنــات مــی 

داننــد کــه هیــچ کــس منــی توانــد در مقابــل اراده 

ــد  اش ایســتادگی کنــد. عــزم و اراده آزاد مــی توان

هــرکاری بکنــد مخصوصــا در میــدان مقاومــت و 

مبــارزه.

اســالمی  جامعــت  امیــر  الحــق،  رساج 

پاکســتان نیــز گفتــه اســت: طالبــان در 

افغانســتان ابرقــدرت جهــان را شکســت 

دادنــد. مــا از پیــامن طالبــان و آمریــکا 

ایــن  امیدواریــم  و  کنیــم  مــی  اســتقبال 

ــتان  ــود، در افغانس ــاب ش ــه کامی ــق نام تواف

امنیــت بیایــد و راه مذاکــرات بیــن االفغــان 

همــوار شــود. آمریــکا بایــد فــورا از منطقــه 

خــارج شــود و از دخالــت در امــور داخلــی 

افغانســتان بپرهیــزد.

داکــرت محمــد الصغیــر، یکــی از علــامی معــروف 

ــرص در  ــاف م ــر اوق ــابق وزی ــاور س ــرص و مش م

ــان  ــرب طالب ــر ره ــال محمدعم ــت: م ــرت نوش تویی

ــه کشــورش  ــر علی ــکا ب پــس از رشوع جنــگ آمری

ــت داده و  ــده شکس ــرا وع ــوش م ــود: ب ــه ب گفت

خداونــد مــرا وعــده نــرصت؛ کــدام وعــده بــه وفــا 

نزدیــک تــر اســت؟ »ان اللــه اليخلــف امليعــاد«. 

ــا  ــح ب ــس و صل ــش ب ــتار آت ــکا خواس ــال آمری ح

ــان اســت. طالب

شیخ ابوحفص الموریتانی:
ملت مسلمان افغان در قرن نوزدهم امپراتوری 
بیستم  قرن  در  دادند،  شکست  را  بریتانیا 
اتحاد جماهیر شوروی را شکست دادند و در 
قرن بیست ویکم امپراتوری آمریکا را به خاک 
ذلت نشاندند. توافقنامه دوحه بین طالبان و 
آمریکا افتخاری تازه برای اسالم و مسلمانان 
است. ما را شادمان کردید ای طالبان! خداوند 

شما را روسفید بگرداند.
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ــار در  ــر افتخ ــت پ ــال ۱۳۹۸ روز نهای ــوت س ۱۰ ح

ــه  ــود ک ــد ب ــا خواه ــز م ــور عزی ــان و کش ــخ جه تاری

ایــن روز در تاریــخ انقــالب جهــادی کشــور روز 

پیــامن پایــان اشــغال ثبــت خواهــد گردیــد پــس گفتــه 

ــه: ــم ک میتوانی

ــان  ۱۰ حــوت ســال ۱۳۹۸ روز پــر افتخــار از قهرمان

راســتین وخداپرســت افغــان اســت. 

ــگاری  ــت و کام ــال ۱۳۹۸ روز موافق ــوت س ۱۰ ح

مظلــوم برعلیــه ظــامل ومدافــع برعلیــه متجــاوز اســت.

۱۰ حــوت ســال ۱۳۹۸ روز تحکیــم پیــروزی ایــامن 

در برابــر قــوت هــای باطــل اســت.

۱۰ حــوت ســال ۱۳۹۸ روز رشــادت و پایمــردی 

فرزنــدان اصیــل، دلیــر وخداپرســت امــارت اســالمی 

ــت. اس

۱۰ حــوت ســال ۱۳۹۸ روز حریــت وآزادی امــت 

ــالمی  ــارت اس ــان ام ــن قهرم ــط مجاهدی ــلمه توس مس

ــت. اس

ــی  ــت ب ــی شکس ــال ۱۳۹۸ روز قبول ــوت س ۱۰ ح

رشمانــه آمریــکاو متحدانــش از کشــور وآخریــن گام در 

ــدازی بــالک غــرب و اشــغالگران اســت. ــراه ان ب

ــخ  ــن روز یکــی از روزهــای پرافتخــار در تاری ــس ای پ

جهــان و کشــور مجاهــد پــرور مــا هســت و خواهــد 

بــود.

ــا  ــی ب ــگان داخل ــود فروخت ــی وخ ــغالگران خارج اش

آن همــه توانائــی نظامــی و زرنگــی و درندگــی نــوزده 

ــران  ــر دلی ــل ناپذی ــر ارادة خل ــود در براب ــاله ای خ س

ــد  ــد، و دارن ــرود آوردن ــم ف ــالمی رس تعظی ــارت اس ام

بــه شکســت خــود اعــرتاف مــی کننــد و بــا رشمســاری 

ــد،  ــه عقــب نشــینی مــی کنن و رس افگندگــی از صحن

دنیــای اســالم و امــت مظلــوم مســلمه بــه عظمــت و 

شــکوه اســالم و برندگــی ســالح ایــامن پــی مــی برنــد، 

ــال   ــوزده س ــای ن ــار از گلوگاه ــه و کن ــر گوش و از ه

ــوم،  ــلامنان محک ــته ای مس ــه گش ــده و خف ــرشده ش ف

گــردد،  مــی  بلنــد  آزادی  نــدای  اســیر  و  مظلــوم 

طلســم شکســت ناپذیــر اســتکبار درهــم مــی شــکند، 

امپراتــوری بــزرگ کــه هرگــز گــامن منــی رفــت کســی 

بــه رســم اعــرتاض بــه جانــب کاخ شــان نگاهــی چــپ 

بیفگنــد امــا دلیــران امارت اســالمی توانســتند آن رســم 

منصور تالقانی

روز  پر افتخار  در تاریخ  جهان اسالم
10 حوت
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را بشــکنند و ۱۰ حــوت را یــک روز تاریخــی بــزرگ 

در تاریــخ جهــان ثبــت مناینــد.

بایــد کفــر جهــان درس بگیــرد کــه ایــن تحــول عظیــم 

ــارسی و  ــم رست ــن طلس ــالب، ای ــرک وانق ــن تح و ای

ــام مقاومــت و پایمــردی  جهــان شــمول در نتیجــة قی

جوانــان دلیــر و بــا شــهامت امــارت اســالمی وافغــان 

ــان  ــه اراده ش ــت ک ــته اس ــدار گش ــن پدی ــای متدی ه

خلــل نــا پذیــر و تصمیــم شــان اســتوار و ایــامن شــان 

ــق و  ــدا عمی ــه خ ــان ب ــت ش ــن و محب ــالم متی ــه اس ب

ــدار اســت. ــه آزادی پای ــه و عشــق شــان ب جاویدان

ــان واســتکبار  ــا فرعونی ــه ب ــارزه و مقابل ــان مب در جری

جهانــی بیــش از نــوزده ســال درس عملــی در مکتــب 

جهــاد اســالمی بــزرگان و ابــر مــردان امارت اســالمی 

از خــود صــرب و شــکیبائی نشــان دادنــد، بــا گرســنگی 

هــا و در بــدری هــا، مهاجــرت هــا دســت و پنجــه نــرم 

ــای  ــارت ه ــی، اس ــته جمع ــای دس ــتار ه ــد، کش کردن

ــامء،  ــای عل ــت فرس ــای طاق ــکنجه ه ــر، ش ــی نظی ب

ــان  ــران، جوان ــدان، دلی ــودکان، فرزن ــرآن، ک ــاظ ق حف

ــد،  ــل کردن ــان را تحم ــت ش ــود و مل ــهامت خ ــا ش ب

ــدند، از  ــرا ش ــا را پذی ــا، درد ه ــج ه ــا، رن ــی ه ویران

ــد،  ــغ نورزیدن ــال خــود دری ــال و من ــی جــان، م قربان

مــرارت هــا وتلــخ کامــی هــای تــوان فرســا را اســتقبال 

منودنــد، ولــی یــک لحظــه هــم اجــازه ندادنــد عــزت 

ــازه  ــود، اج ــامل ش ــان پای ــت ش ــود و مل و رشف خ

ندادنــد صفحــات درخشــان تاریــخ حیــات شــان 

ــود  ــگار آل ــت زن ــت ونکب ــار ذل ــا غب ــان ب ــور ش و کش

ــت  ــخ مل ــاک تاری ــانی تابن ــر پیش ــگ ب ــردد و داغ نن گ

ــدد. شــان  نقــش بن

دوستان عزیز! 

ــان  ــر ش ــد و در خاط ــد بدانن ــر بای ــالم وکف ــان اس جه

ــا  ــغال ب ــان اش ــامن پای ــاء پی ــه امض ــد ک ــک مناین ح

ایــاالت متحــده و جریــان تاریخــی کــه در ۱۰ حــوت 

ــدام  ــه ای ک ــز نتیج ــت هرگ ــوع پیوس ــه وق ۱۳۹۸ ب

معاملــه و پیــش کشــی نبــوده بلکــه اگــر عمیــق فکــر 

شــود درخواهیــم یافــت کــه ایــن درس عملــی در 

ــس  ــای ب ــمکش ه ــال کش ــوزده س ــش از ن ــالل بی خ

ــور  ــت و امپرات ــای برشی ــه دنی ــار ب ــرگ ب ــن و م خونی

هــای جهــان فهامنــد کــه ملتــی و لــو هرقــدر ضعیــف 

و ناتــوان، تهــی دســت و بــی ســاز و بــرگ اگــر اراده 

کنــد و تصمیــم قاطــع بگیــرد وحرکــت کنــد و در برابــر 

ــزد  ــه ســتیزه برخی ــم اشــغالگران ب تجــاوز، ســتم وظل

ــان  ــتکبار و فرعونی ــتمگران، اس ــاران و س ــه جب و علی

ــد،  ــد و قــوی کــه باشــند برزمن ــو هــر قــدر نیرومن و ل

ــروزی میرســند، آزادی وعــزت شــان  ــه پی رس انجــام ب

ــرا ارادة  ــد. زی ــظ میکنن ــتمکاران حف ــتربد س را از دس

ملــت هــا وتصمیــم قاطعانــه جامعــت هــای محــروم 

و مظلــوم قویــرت و بــه مراتــب نیرومنــد تــر از زنجیرهای 

ــن  ــوده و هــرگاه ای اســت کــه در دســرتس اســتکبار ب

ــامن  ــاف و زالل ای ــمة ص ــم از رس چش اراده و تصمی

ــردد و  ــیراب گ ــدا س ــن خ ــه دی ــک ب ــدا و متس ــه خ ب

نــرصت پــروردگار پشــتوانة قیــام و پیــکار شــان شــود، 

هیــچ ســالح و قوتــی منیتوانــد در برابرشــان مقاومــت 

ــد. ــدار مبان ــد و پای کن

آری!  رسســپردگان دلیــر امــارت اســالمی بــا اتــکاء بــه 

نــرصت پــروردگار الیــزال و بــا متســک و اعتصــام بــه 

قانــون خــدا در مصــاف حــق و باطــل، بیــش از نــوزده 

ســال بــا چنــان پیگیــری و شــکیبائی از ســنگر حــق و 

باید کفر جهان درس بگیرد که این تحول 
عظیم و این تحرک وانقالب، این طلسم 
نتیجة  در  شمول  جهان  و  سرتاسری 
و  دلیر  جوانان  پایمردی  و  مقاومت  قیام 
های  وافغان  اسالمی  امارت  شهامت  با 
متدین پدیدار گشته است که اراده شان 
و  استوار  شان  تصمیم  و  پذیر  نا  خلل 
ایمان شان به اسالم متین و محبت شان 
به خدا عمیق و جاویدانه و عشق شان به 

آزادی پایدار است.
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آزادی جانانــه دفــاع کردنــد کــه نــه تنهــا نعــش پوســیدة 

ــرگ  ــرزٔه م ــب ل ــه ت ــان را ب ــان ش ــغالگران و غالم اش

ــل  ــت کاران ومتوی ــایر جنای ــه س ــاختند ک ــار س گرفت

کننــدگان ســیاهکار غــرب را نیــز بــه وحشــت انداختند 

ــود  ــی و خ ــغالگران  خارج ــت اش ــا شکس ــه تنه و ن

ــا  ــه آنه ــرص ب ــتان منح ــی در افغانس ــگان داخل فروخت

مانــد بلکــه رعشــه بــر پیکــر فرســودٔه ســایر مســتکربین 

غــرب نیــز پدیــد آمــد و از اثــرات حیــات بخــش جهــاد 

اســالمی بــر کالبــد خســته و روان پژمــردٔه تــوده هــای 

ــت  ــه وحش ــی ب ــتکبار جهان ــان، اس ــتضعف جه مس

افتــاده فرجــام کار مــرگ و نابــودی خــود را در چهــار 

قدمــی خــود مشــاهده کردنــد.

ــت  ــدا و جه ــه خ ــامن ب ــی ای ــازنده و قطع ــش س نق

بخشــی اســالم در جریــان بیــش از نــوزده ســال جهــاد 

مقــدس امــارت اســالمی و هدفمنــدی ســنگردارانش، 

ــاخت  ــه س ــیر را متوج ــیده و اس ــد کش ــت در بن برشی

تابیندیشــد ورمــز پیــروزی ایــن ملــت بیچــاره و برهنــه 

پــای فقیــر را  دریابــد، ازینجاســت کــه در ۱۰ حــوت 

ــه  ــت ک ــرار گرف ــاهد ق ــامل ش ــام ع ــال ۱۳۹۸ مت س

ــت  ــروی شکس ــت نی ــالم و عظم ــالل اس ــکوه و ج ش

ناپذیــر ایــامن تجلــی مــی منایــد، و نــور تابناکــش بــر 

اعــامق تاریکــی هــای مرتاکــم نفــوس و روان خوابیده 

و بیــامر برشیــت نفــوذ مــی کنــد و اینجاســت کــه مــی 

بینیــم دنیــای برشیــت آهســته آهســته از خــواب بیــدار 

شــده و در گوشــه و کنــار جهــان نــدای آزادی خواهــی 

بلنــد شــده و ادامــه مــی یابــد، اشــغالگران متجــاوز بــا 

تــوده هــای  کــه بیشــک ناشــی از رسبلنــدی پابرهنــه 

هــای امــارت اســالمی اســت بــه اندیشــه فــرو میرونــد 

و بــه وحشــت افتــاده و بــرای نجــات خویــش از ذلــت 

حتمــی و ســقوط نهائــی در پــی چــاره مــی افتنــد. 

ــی  ــال ۱۳۹۸ متام ــوت س ــد در ۱۰ ح ــی بای ــس م پ

ــپردگان راه  ــت رسس ــه ازبرک ــان ک ــای جه ــور ه کش

ــن  ــدند وازی ــزت وآزادی ش ــب ع ــان، صاح آزادی افغ

درنــدگان بــی عاطفــه نجــات حاصــل منودنــد، 

بخصــوص در میهــن عزیــز مــا افغانســتان بطــور یــک 

روز تاریخــی هــر ســال تجلیــل بــه عمــل آیــد، وایــن 

ــهید  ــای ش ــان ه ــداکاری افغ ــازی وف ــی، جانب قهرمان

پــرور و آزادی خــواه را بــه نعــره هــای کفرشــکن بدرقه، 

ــه روح شــهداء گلگــون  ــم ب ــم هــای قــرآن کری و باخت

کفــن ومحافــل بخاطــر یــاد بــود از فــداکاری شــهداء و 

مجاهدیــن حامســه آفریــن افغانســتان تجلیــل مناینــد، 

و کشــور هــای کــه درحلقــوم اشــغالگران جهــان خوار 

وقــت فــرو رفتــه بودنــد بایــد بــه مقــام واالی شــهداء 

ــامن امــارت اســالمی ارج گذاشــته  ــا ای ــن ب ومجاهدی

ونســل بــه نســل از قهرمانــی هــا ورشــادت بــی دریــغ 

ــاد  ــه ب ــی را ب ــار تاریخ ــن افتخ ــرده و ای ــاد ک ــا ی آنه

ــران  ــردی دلی ــازی و پایم ــپارند و جانب ــی نس فراموش

ــد.  ــخ مناین ــت تاری ــالمی را ثب ــارت اس ام

ــخ  ــار در تاری ــای پرافتخ ــی از روز ه ــوت یک ــم ح ده

ــت  ــود وهمــه مل ــا خواهــد ب ــرور م کشــور مجاهــد پ

ــنت  ــه آزاد زیس ــد ب ــه معتق ــان ک ــان وآن ــلامن افغ مس

و اصالــت افغانیــت انــد نفریــن وانزجــار خــود را 

بــه عاملیــن ایــن فاجعــۀ انســانی ومعاملــه گــران 

ــت  ــی خاصی ــون وب ــان جب ــا افغان ــگ و ن ــی فرهن ب

ــد  ــتاد، وبای ــد فرس ــتخورده خواهن ــن شکس ومتجاوزی

بداننــد کــه پــوز هــر متجــاوز،  زور گــو را بــا ســالح 

ــیاه  ــاک س ــه خ ــک ب ــد الرشی ــدای واح ــه خ ــامن ب ای

ــل  ــش ونس ــرای خوی ــادی را ب ــارات زی ــده افتخ مالی

ــد. ــی مناین ــخ م ــت تاری ــده ثب ــای آین ه

ــوز  ــه هن ــد ک ــد بدانن ــالمی بای ــارت اس ــن ام مجاهدی

و  خدا  به  ایمان  قطعی  و  سازنده  نقش 
از  بیش  جریان  در  اسالم  بخشی  جهت 
نوزده سال جهاد مقدس امارت اسالمی 
در  بشریت  سنگردارانش،  هدفمندی  و 
تا  متوجه ساخت  را  اسیر  و  بند کشیده 
بیندیشد و رمز پیروزی این ملت بیچاره 

و برهنه پای فقیر را  دریابد.
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ــرار  ــاس ق ــت حس ــل نهای ــت و در مراح اول راه هس

داریــم ودریــن مقطــع حســاس بیــدار باشــیم و دقیــق 

گام بــر داریــم چــون از بــدو تاریــخ شــیوة همیشــگی 

ایــن شــیادان بــوده واســت همــواره بــه مکــر و حیــل 

ــواع  ــرح ان ــا ط ــد ب ــی خواهن ــوند م ــی ش ــل م متوس

دســایس و بــا نیرنــگ و خدعــه و تزویــر و زیــر 

ــازند، و  ــام س ــد ن ــلامنان را ب ــح وآزادی مس ــرت صل چ

افتخــارات مســلامن را لگــد مــال مناینــد یعنــی اینکــه 

خدانخواســته نشــود کــه مــارا بــه بهانــه صلــح وآشــتی 

بــه آغــوش خــود کشــیده و بدیــن ترتیــب ملــت مــارا 

ــارا  ــروزی م ــازند و پی ــام س ــد ن ــخ ب ــة تاری در صحن

ماحصــل تــالش هــای خــود قلمــداد کننــد و بــا زمزمــه 

ــه  ــیطانی و ب ــای ش ــتی ه ــن وآش ــح دروغی ــای صل ه

عنــوان پایــان دادن بــه اصطــالح بــرادر کشــی وخامتــه 

خونریــزی، مــدال افتخــار را بــه گــردن خــود بیاویزنــد 

و بــاز تاریــخ را بــه عقــب براننــد و ملــت انقالبــی مــارا 

کــه در طــول نــوزده ســال هــزاران فرزندشــان را در راه 

خــدا قربانــی داده انــد در آســتان نکبــت بــاری خویــش 

بگرداننــد و بــاز هــامن کاســه و هــامن آش و بــاز 

صفحــه زریــن آزادی در تاریــخ معــارص کــه بــا خــون 

رسخ شــهداء رقــم زده شــده اســت باســیاهی زمخــت 

غــرب زدگــی ســیاه گــردد.

ــه دعــا  ــن مقطــع حســاس همــواره دســت ب ــد دری بای

ــا  ــیم و ب ــرودگار باش ــک از پ ــام نی ــتگار فرج وخواس

ــخ  ــیادان تاری ــن ش ــی ای ــرد ماض ــت عملک در نظرداش

آگاهانــه وزیرکانــه قــدم برداریــم زیــرا همواره اســتکبار 

ــه در  ــن ک ــغالگران ومتجاوزی ــی ودر رأس آن اش جهان

ــت  ــش نرصانی ــربداران کی ــدگان وعلم ــت مناین حقیق

ویهودیــت انــد دشــمنی شــان بااســالم امــر تــازۀ 

نیســت، امپریالیــزم غــرب بــرای گســرتش نفــوذ خــود 

ــگ هــای  ــوان جن ــت تحــت عن ــن نرصانی ــج دی وتروی

ــالمی را  ــای اس ــرو ه ــامدی قلم ــالیان مت ــی س صلیب

ــه  ــد وصحن ــرار داده ان ــاز وتهاجــم ق مــورد تاخــت وت

ــه  ــات را علی ــع و جنای ــده از فجای ــکان دهن ــای ت ه

ــد.  ــوده ان ــاد من ــلامنان ایج مس

روی هــامن عنــاد ودشــمنی تاریخــی اســت کــه 

ــوت  ــه دع ــه نقط ــرب متوج ــیاه غ ــتکبار س ــی اس زمان

ــلامنان  ــت مس ــت وایثارمل ــز مقاوم ــدی ورم و نیرومن

ــن  ــرک ای ــروی مح ــه نی ــد ک ــی بین ــردد، وم ــی گ مام

ملــت هامنااســالم واعتصــام بــه قــرآن اســت آن نیروی 

ــن  ــد پوالدی ــو س ــار همچ ــرون واعص ــول ق ــه در ط ک

ــند،  ــی هراس ــت م ــه اس ــرار گرفت ــتکبار ق ــر اس در براب

وحشــت رس تاپــای وجودشــان را فــرا گرفتــه، بــه فکــر 

چــاره مــی افتنــد تــا قبــل از جهانــی شــدن ایــن نیــرو و 

ایــن قیــام در پــی اعــالج برآینــد لــذا بــه یــاری همتایان 

ســیاه روی وروی ســیه شــان مــی شــتابند و در خفــاء و 

پشــت در هــای بســته طــرح دسیســه و حیلــه ومکــر را 

مــی ریزنــد و از نهادهــای جنایــت گســرت خویــش کــه 

همچــو جــال هــای عنکبــوت بــه هــر طــرف گســرتده 

ــت و  ــة خیان ــا در پروس ــد ت ــی جوین ــتمداد م ــد اس ان

جنایــت شــان کــه در لفافــة صلــح و ســلم علیــه ملــت 

ــی  ــزی شــده همنوائ مجاهــد افغانســتان کــه طــرح ری

میکننــد دریــن لحظــات حســاس و خطیــر کــه ملــت 

انقالبــی مــا بــی صربانــه انتظــار مــی کشــد تــا شــاهد 

پیــروزی عظیــم تاریــخ را کــه هامنــا در ســیامی یــک 

حکومــت اســالمی تجســم خواهــد یافــت بــه آغــوش 

ــای  ــت ه ــه دس ــر قضی ــب دیگ ــی در جان ــد، ول بکش

جنایــت گــران و مغــز هــای گندیــده و انحرافــی 

ــد  ــالش ان ــخت در ت ــی س ــی وخارج ــیادان داخل ش

تــا مســیر انقــالب مــارا در لحظــات پیــروزی اش 

ــای  ــرح ه ــواع ط ــه ان ــذا ب ــند،  فله ــراف کش ــه انح ب

ــا ملــت  ــد ت شــیطانی متوســل مــی شــوند و میخواهن

ــه  ــازند وب ــار بس ــگ گرفت ــای رنگارن ــت ه ــه مصیب را ب

ســلطنت واهــداف شــوم خویــش ادامــه بدهنــد وملت 

مظلــوم وســتمدیدۀ مــا همــواره ملعبــة در دســت شــان 

ــم از  ــا بازه ــد و ی ــم بکوبن ــة ه ــر رس و کل ــد، و ب باش

ــمنان دراز  ــوی دش ــه س ــازش ب ــت س ــار دس روی اجب

کننــد. 

 



12

برایـم مثـل هـزاران افغـان در افغانسـتان و در اقصـی 

نقـاط دنیـا یک روز بسـیار خوش و پر افتخـار بود متام 

لحظـه هـای آن برایـم فرامـوش ناشـدنی اسـت، هیـچ 

وقـت از حافظـه ام مثـل حافظـٔه هـزاران افغـان دگر آن 

لحظـات تاریخـی و زیبـا فرامـوش نخواهد شـد لحظه 

هـای کـه افغـان هـا سـالیان سـال اسـت کـه انتظارش 

میکشـیدند و آن روز اتفـاق افتـاد و رخ داد، لحظه های 

کـه آینـدگان مـا قطعـا بـا افتخـار از آن لحظـه هـا یـاد 

خواهنـد منـود و بـه آن لحظـه هـا خوشـحال خواهنـد 

گشـت هـر چنـد کـه مـا در روی زمین نباشـیم.

دهـم حوت دگـر یـک روز معمولـی در تاریخ کشـورم 

نیسـت هـرگاه بـه ایـن روز برسـیم یـاد مالبرادرآخنـد 

سـمبل آزادی در ذهـن مـا تداعـی خواهـد شـد، یـاد 

بیـرق هـای سـفید خواهیـم افتـاد کـه چگونه بـا نظم و 

دسـبلین خـاص از محـل خـود در دوحه قطـر به طرف 

هوتـل مجلـل شـیراتون بـه راه افتـاده و قـرار شـده کـه 

پروتـکل پایـان اشـغال امضـاء شـود، لحظـه هـای کـه 

محـرتم شـیرعباس سـتانکزی با گلـوی آکنـده از بغض 

و درد از آن گفـت و بـه همـگان روحیـه افزایـی داد.

آری دهـم حـوت یـک روز مانـدگار در تاریـخ کشـور 

خواهـد بود و پیوسـته بدان افتخار خواهد شـد و بسـی 

روزگاران از آن بـا افتخـار هرچـه بیشـرت یـاد خواهنـد 

منـود. آن لحظه هـای زیبـا، دیدنی و سـتودنی، جالب 

و خواندنـی، گفتنـی و شـنیدنی که هیچ انسـان آزاده از 

باربـار شـنیدن آن لحظـه ها نه خسـته می شـود و نه دل 

زده بلکـه هـر بـار خوش خواهد شـد بـاز بشـنود و باز 

بدانـد و بـاز یاد شـود.

ملـت افغانسـتان تا رسـیدن بـه آن روز به قیـادت طالب 

خیلـی قربانی ها را داده بود و جای بسـی شـکر بود که 

بـه قیـادت آن طالب سـاده و بی ریا، آن طالب شکسـته 

و متواضـع، آن طالب عاجز و خاکسـار ابرقدرت جهان 

هـم  در  امریـکا  غـرور  گردیـد،  رسشکسـته  )امریـکا( 

شکسـت و امریکا را به اعرتاف واداشـت تـا آنچه را که 

خـوش نداشـت هیـچ وقـت بگویـد آن روز بگویـد که 

طالـب را نتوانسـتم تسـلیم خـود کنـم بلکه من تسـلیم 

عـزم طالـب شـدم و طالـب باالخره بـا پشـتیبانی ملت 

عزیـز خـود برنـدٔه میدانـی شـد که همـگان گـامن برده 

بودنـد طالـب آن میـدان را نخواهد برد امـا طالب برد و 

ملـت افغانسـتان را رسخ  رو و رسبلنـد کرد.

در کنـار همـه آن لحظـه هـای تاریخی آن لحظـه ها نیز 

آنچه هک آن روز 
رد دهم حوت رخ داد!

انجینر عثمان
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هرگـز از یـاد نخواهنـد رفـت کـه بـزرگان طالب 

در اوج پیـروزی خـدا را فرامـوش نکـرده بلکـه 

شکسـتگی  و  تواضـع  بـه  را  افرادشـان  یکایـک 

دعـوت  خـدا  شـکرگزاری  بـه  و  کـرده  توصیـه 

میدادنـد، از طعنـه زدن برحـذر داشـته و همـه را 

توصیـه به خـوش اخالقی و لطف خـوش منوده 

و بسـیار بـا مهربانـی در مـورد ملـت عزیـز خود 

توصیـه هـای نیکو داشـتند.

بلـه لحظـه بـه لحظـه آن روز در نـگاه دنیـا جلوه 

هـای خـاص خـودش را داشـت جلـوه هایی که 

شـاید سـال ها زمان بـربد تا با جزئیـات بتوان آنها 

را رشح حـال داده یـا توصیـف کـرد چـه آنهـا که 

آن روز در آن هامیـش مانـدگار حضـور فیزیکـی 

داشـتند و چـه آنهـا کـه دورادور از چهـار کنـج 

افغانسـتان و جهـان از طریـق صفحـٔه تلفـون  ها 

یـا تلویزیـون هـای خـود به متاشـا نشسـته بودند 

راحـت مـی شـد احسـاس کـرد کـه چـه حس و 

حالی دارند رساپا وجودشـان را شـوق فـرا گرفته 

و بـه تعبیـری بعضـی هـا که گویا خـواب شـیرین را در 

رویاهـای شـان مـی دیدنـد و اگـر بـه دقت پـس منظر 

آن روزهـای طالـب دیـده شـود که چه سـختی هـا را تا 

آنجـا بـا جان و دل کشـیده بـود واقعا برایشـان حق داده 

می شـود کـه بایـد چنان یـک تصور داشـته باشـند.

بلـه روزگاری طالـب را در دشـت و صحـرا هـدف می 

گرفتنـد قصـد شـان ایـن بـود کـه از روی کـره خاکـی 

حـذف فیزیکـی کننـد متـام تـالش هـا را به کار بسـتند 

از هـر رش و مکـری کار گرفتنـد بـه هـر آویـزٔه دسـت 

انداختنـد بـه هـر چیـزی چنـگ زدنـد امـا مگـر ممکن 

اسـت بـا تقدیـر پـرودگار جنگیـد تقدیـری کـه چنیـن 

رفتـه بـود طالـب مبانـد، مبـارزه کنـد و از دل سـخت 

تریـن امتحانـات رسخ رو و رسبلنـد بدرآیـد و چنـان 

رسبلند در چشـم جهانیان ظاهر شـود کـه دنیا از قامت 

اسـتوارش شـگفت زده و بـر عـزم فوالدیـن اش سـالم 

نظامـی بدهـد. 

طالـب پس از پشـت رس گذاشـنت سـخت ترین رشایط 

زندگـی آری آن روز در دهـم حـوت ۱۳۹۸ هـش چنان 

درخشـیدن گرفـت کـه متـام کانـال هـای خـربی دنیـا 

بهرتیـن و مهـم ترین خربشـان را بـه خرب موفقیـت آمیز 

طالـب درسـند امضـای شکسـت امریـکا اختصـاص 

داده بودنـد، رسـانه هـای دنیا خربیال  ها و ژورنالیسـت 

هـای کارکشـته آنهـا مثـل پروانـه دور شـمع طالب می 

چرخیدنـد و بسـیار بـا دقـت هـر طالب و یـا مجاهدی 

را کـه در آن مجلـس گیـر می کردند گـپ و گفت های 

شـان را بـا لنـز دوربین های خـود تحت پوشـش گرفته 

یـا پخـش مسـتقیم مـی کردنـد یـا بـرای بهرتیـن زمـان 

ممکـن در جلـب بیننـدگان خـود آن مـواد را ذخیره می 

کردند.

*** دهم حوت یک روز ماندگار در تاریخ کشور 
خواهد بود و پیوسته بدان افتخار خواهد شد و بسی 
یاد خواهند  افتخار هرچه بیشتر  با  آن  از  روزگاران 
نمود. آن لحظه های زیبا، دیدنی و ستودنی، جالب 
و خواندنی، گفتنی و شنیدنی که هیچ انسان آزاده 
از باربار شنیدن آن لحظه ها نه خسته می شود و نه 
دل زده بلکه هر بار خوش خواهد شد باز بشنود و 

باز بداند و باز یاد شود.

*** بزرگان طالب در اوج پیروزی خدا را فراموش 
نکرده بلکه یکایک افرادشان را به تواضع و شکستگی 
توصیه کرده و به شکرگزاری خدا دعوت میدادند، از 
طعنه زدن برحذر داشته و همه را توصیه به خوش 
اخالقی و لطف خوش نموده و بسیار با مهربانی در 

مورد ملت عزیز خود توصیه های نیکو داشتند.
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امضای »توافق نامۀ صلح« بین آمریکا و طالبان که قرار است به ۱۹ سال اشغال نیروهای خارجی در 
به شمار می رود که  این کشور  تاریخ  اتفاقات در  از مهمترین و بزرگترین  پایان دهد یکی  افغانستان 
چندین دهه گرفتار جنگ و ناامنی است. اگرچه این توافق که ۱0 اسفند ۹8 با حضور نمایندگانی از 
کشورها و سازمان ها به امضا رسیده است، اما با توجه به اوضاع نابسامان گذشته و حال در افغانستان، 
در مورد جریانات بعد از این توافق نامه همچنان دغدغه هایی وجود داشته و سؤال هایی اذهان را به خود 

مشغول کرده است.
طالبان  مجاهد« سخنگوی  »ذبیح اهلل  با  اختصاصی  در گفت وگویی  »سنی آنالین«  اطالع رسانی  پایگاه 

افغانستان، به بررسی بخشی از این دغدغه ها پرداخته است.

مصاحبه اختصاصی پایگاه اطالع رسانی اهل سنت ایران »سنی آنالین« با 

محترم ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی امارت اسالمی افغانستان

متن کامل این مصاحبه را در ادامه می خوانید:

و  صلــح  درخصــوص  کــه  توافقــی  ســنیآنالین: 

ــط  ــا فق ــه، آی ــام گرفت ــی انج ــات نظام ــف عملی توق

ــا  ــود ی ــی می ش ــی و خارج ــای آمریکای ــامل نیروه ش

نظامیــان دولــت افغانســتان هــم شــامل ایــن موضــوع 

می شــوند؟

ــوة  ــه والصل ــه، الحمدلل ــم الل ــد: بس ــهمجاه ذبیحالل

والســالم علــی رســول اللــه، امابعــد: خیــر، توافقــی 

ــغالگر  ــای اش ــامل نیروه ــط ش ــده فق ــام ش ــه انج ک

امریکایــی می شــود. در مــورد نیروهای داخلــی بعد از 

مذاکــرات بین االفغانــی تصمیــم گرفتــه خواهــد شــد.
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ــه  ــت ک ــده اس ــح آم ــۀ صل ــنیآنالین: در توافقنام س

نیروهــای خارجــی در مــدت 14 ماه خاک افغانســتان 

ــن اســت  ــای ای ــه معن ــد ب ــن بن ــا ای ــد. آی ــرک کنن را ت

ــه نیروهــای خارجــی و دیگــر  کــه طالبــان دیگــر علی

نیروهــا عملیــات نظامــی نخواهــد داشــت؟

ذبیحاللــهمجاهــد: طبــق تعهــد بلــه، امــارت اســالمی 

علیــه نیروهــای امریکایــی و خارجــی تــا زمــان خروج 

ــن  ــه ای ــت، البت ــد داش ــات نخواه ــا عملی ــل آنه کام

ــود؛  ــی منی ش ــر داخل ــای اجی ــامل نیروه ــم ش حک

چــون بــا آنهــا هنــوز کــدام توافــق وجــود نــدارد.

ســنیآنالین: یکــی از موضوعــات مطرح شــده در 

ایــن توافقنامــه، موضــوع »مذاکــرات 

قــرار  کــه  اســت  بین االفغانــی« 

ــام  ــق انج ــن تواف ــد از ای ــت بع اس

ــه مشــکالتی کــه  ــا توجــه ب شــود. ب

ــش رسخ  ــروج ارت ــد از خ ــال و بع قب

ــور  ــن کش ــتان ای ــوروی از افغانس ش

ــر رس  ــی ب ــای داخل ــار جنگ ه گرفت

ــود  ــه وج ــن دغدغ ــد، ای ــدرت ش ق

دارد کــه دوبــاره هــامن موضــوع 

ــع  ــرای رف ــان ب ــود. طالب ــرار نش تک

ــه ای دارد؟ ــه برنام ــه چ ــن دغدغ ای

ــاد  ــروج اتح ــان خ ــا زم ــون ب ــد: اکن ــهمجاه ذبیحالل

شــوروی ســابق از افغانســتان تفاوت هــای زیــاد 

و  مبــارز  جهت هــای  زمــان  آن  در  دارد؛  وجــود 

جهــادی در بیــن خــود رقابت هــای سیاســی و نظامــی 

داشــتند، یــک رهــربی واحــد و نظــر واحــد نداشــتند. 

ــه  ــد دارد، هم ــربی واح ــالمی ره ــارت اس ــون ام اکن

مجاهدیــن اطاعــت می مناینــد و ان شــاءالله خطــرات 

ــد داد. ــوروی رخ نخواه ــان ش ــل زم ــکالت مث و مش

ســنیآنالین: یکــی از مفــاد توافقنامــۀ صلــح کــه 

ــه از  ــت ک ــن اس ــد ای ــول کرده ان ــم آن را قب ــان ه طالب

داخــل خــاک افغانســتان علیــه هیــچ کشــور و دولتــی 

عملیــات نظامــی و بــه  تعبیــر آنهــا »تروریســتی« 

انجــام نشــود. آیــا »امــارت اســالمی« ایــن قــدرت و 

ــر اوضــاع افغانســتان را در خــود  ــی و تســلط ب توانای

ــد؟ ــی نیفت ــن اتفاق ــه چنی ــد ک می بین

ذبیحاللــهمجاهــد: بلــی، زمانــی کــه امــارت اســالمی 

ــم  ــل خواهی ــلط کام ــت تس ــا در آن وق ــا شــود، م برپ

داشــت و ان شــاءالله اوضــاع را در زودتریــن فرصــت 

کنــرتل خواهیــم کــرد.

دیدگاه هــای طالبــان  بــه  توجــه  بــا  ســنیآنالین: 

پیرامــون کار کــردن بانــوان و حضــور آنهــا در اماکــن 

مدیریتــی  پســت های  و  عمومــی 

دهــۀ  در  حاکمیت شــان  دوران  در 

از  قــرش  ایــن  شمســی،  هفتــاد 

دارد  دغدغــه  افغانســتان  جامعــۀ 

کــه بــا روی کار آمــدن »امــارت 

اســالمی« محدودیت هایــی بــرای 

آنهــا ایجــاد شــود. پاســخ شــام بــه 

ــت؟ ــه چیس ــن دغدغ ای

ذبیحاللــهمجاهــد: مــا در مــورد کار 

ــت  ــرو رشیع ــوان پ ــت بان و فعالی

ــلامن  ــا مس ــور م ــردم کش ــۀ م ــتیم، هم ــالمی هس اس

ــالمی  ــت اس ــه حاکمی ــر اقام ــا بخاط ــت م ــد، مل ان

ــت  ــق رشیع ــس تطبی ــد. پ ــادی داده ان ــای زی قربانی ه

در متــام شــئون زندگــی مــا مهــم اســت، بانــوان مــا 

هــم در چارچــوب احــکام رشعــی می تواننــد از حــق 

ــد. ــت مناین ــد کار و فعالی ــتفاده کنن ــود اس خ

ــۀ  ــی از بدن ــان جزئ ــه طالب ــد از اینک ــنیآنالین: بع س

روابــط  بگیرنــد،  قــرار  افغانســتان  در  حاکمیــت 

ــا کشــورهای اســالمی همســایه  »امــارت اســالمی« ب

و همچنیــن بــا کشــورهای اروپایــی و ســایر ماملــک 

ــود؟ ــد ب ــه خواه چگون
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در  کشــورها  بــا  مــا  روابــط  مجاهــد:  ذبیحاللــه

تقســیم می شــود؛ روابــط  چهــار کتگوری/بخــش 

بــا کشــورهای همســایه اســتوار بــه اصــل ُحســن 

ــا  ــا ب ــط م ــود. رواب ــد ب ــت خواه ــواری و عطوف همج

کشــورهای اســالمی اســتوار بــه اصــل بــرادری و 

اخــوت خواهــد بــود و روابــط مــا بــا متــام کشــورهای 

ــای  ــل و نیازمندی ه ــرتام متقاب ــاس اح ــه اس ــان ب جه

ــکاری  ــه هم ــد ک ــد ش ــم خواه ــی تنظی ــان کنون جه

دوجانبــه، تجــارت و تعامــل مــرشوع رول/نقــش 

ــود. ــد من ــا خواه ــوری را ایف مح

ــه  ــه ب ــی ک ــۀ صلح ــرای توافقنام ــا ب ــنیآنالین: آی س

ــی  ــازمان ثالث ــا س ــور و ی ــت، کش ــیده اس ــا رس امض

کــه  اســت  کــرده  ضامنــت  رســمی  به صــورت 

درصــورت نقــض ایــن توافقنامــه از ســوی هــر کــدام 

از طرفیــن، به عنــوان داور و ناظــر موضــوع پیگیــری و 

ــرد؟ ــرار گی ــی ق ــورد بررس م

توافقنامــه  امضــای  زمــان  در  مجاهــد:  ذبیحاللــه

ــان  ــور جه ــرت از ۳۰ کش ــه بیش ــد ک ــاهد بودی ــام ش ش

ــن در  ــد. همچنی ــدا کردن ــث شــاهد حضــور پی ــه حی ب

یــک بنــد از توافقنامــه آمــده اســت کــه ایــن توافقنامــه 

ازطــرف شــورای امنیــت )ســازمان( ملــل متحــد هــم 

بــه رســمیت شــناخته خواهــد شــد کــه بــرای اعتبــار و 

ــد. ــت می کن ــن آن کفای تضمی

بــودن  موفقیت آ میــز  درصــورت  ســنیآنالین: 

و  بین االفغانــی  مذاکــرات 

ــای  ــزاب و گروه ه ــم اح تفاه

بــا  افغانســتان  سیاســی 

یکدیگــر، قــرار اســت چــه 

نــوع نظامــی رس کار بیایــد؛ 

یــا  اســالمی«  »جمهــوری 

یــا…؟ اســالمی«  »امــارت 

ایــن  در  مجاهــد:  ذبیح اللــه 

بین االفغانــی  آغــاز گفت وگوهــای  از  بعــد  رابطــه 

بحــث خواهــد شــد و چیــزی کــه بــه صــالح مــردم و 

ملــت مــا دانســته شــد، بــر آن تصمیــم گرفتــه خواهــد 

شــد.

ــی از  ــگاه مثبت ــان ن ســنیآنالین: اصــوال حرکــت طالب

ــان  ــج آن نش ــه روش رای ــات ب ــورد انتخاب ــود در م خ

ــر کــرده اســت؟ ــگاه تغیی ــن ن ــا ای ــداده اســت؛ آی ن

ــاخت  ــرای س ــا ب ــا از آن طریقه ه ــهمجاهــد: م ذبیحالل

ــت  ــرف رشیع ــه از ط ــرد ک ــم ک ــروی خواهی ــام پ نظ

راهنامیــی شــده و بــا احــکام فقــه اســالمی در تضــاد 

قــرار نداشــته باشــند.

ســنیآنالین: آینــدۀ ارتــش/اردوی ملــی و پلیــس و 

ســایر نهادهــای دولتــی متمرکــز در کابــل و شــهرهای 

ــود؟ ــه می ش ــزرگ چ ب

ســایر  و  امنیتــی  نهادهــای  مجاهــد:  ذبیحاللــه

ــا  ــتند؛ م ــا هس ــه م ــدی جامع ــی نیازمن ــای دولت نهاده

بعــد از اصــالح عمیــق در آن نهادهــا، آنهــا را تقویــت 

ــرد. ــم ک ــت خواهی و حامی

ــنی آنالین«  ــار »س ــه در اختی ــی ک ــنیآنالین: از وقت س

قــرار دادیــد، سپاســگزاریم.

ــا  ــه م ــه ب ــم ک ــام ه ــکر از ش ــد: تش ــهمجاه ذبیحالل

ــد. ــت دادی وق
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سالها پیش به نرصت الله متعال از میان آواره های قلب 

شد  جهانیان  حیرت  باعث  که  برخاست  نیرویی  آسیا 

به رهربی مرحوم  امارت اسالمی  مبارز  نیروی  نیرو  آن 

امیراملومنین مال محمد عمر مجاهد )رحمه الله( بود که 

بعد از فتح افغانستان رشیعت اسالمی را در رستارس آن 

تطبیق منود. 

خط مشی امارت اسالمی طالبان، زنگ خطری بود برای 

از  را  آنها  دست  که  دیکتاتور  و  کفری  کشورهای  متام 

می  کوتاه  افغانستان  خصوص  به  اسالمی  کشورهای 

منود که رسانجام آنها به کمک عده ای اجیر و جیره خوار 

داخلی دست به اشغال افغانستان زدند و همچون چنگیز 

پرداختند. افغانستان  غارت  و  مردم  عام  قتل  به  مغول 

فرزندان دلیری که به دست مادران و پدران افغان بزرگ 

طاغوت  و  اشغالگران  خواسته های  تسلیم  بودند  شده 

نشدند و تن به ظلم و بی دینی ندادند و به دفاع از دین، 

ناموس، و خاک خود برخاستند و جان های شیرین خود 

افغان خود  برادران  ناموس  و  دین  از  دفاع  به خاطر  را 

قطعه قطعه کردند.

اندک  امکانات  با  افغانستان  اسالمی  امارت  مجاهدین 

تاریخ روبرو  با بزرگرتین تسلیحات نظامی کل  نظامی 

جمله  از  مدرن  جنگ  هستند   نیز  اکنون  هم  و  بودند 

امارت  مجاهدین  که  می باشد  جنگها  ترین  خطرناک 

اسالمی افغانستان با آن مواجه هستند.

نظامی  بزرگ  های  نابرابری   وجود  با  خوشبختانه 

اسالمی  امارت  مجاهدین  آن  از  پیروزی  سیاسی  و 

افغانستان بوده و خواهد بود. 

دلیل این پیروزی ها )هدف و ایامن( مجاهدین امارت 

اسالمی است.

رشیعت  تطبیق  و  اشغالگران  اخراج  مجاهدین  هدف 

است و ایامن نیروی مجاهدین می باشد.

و مبارزین غیور افغان با این دو نیروی بزرگ روز به روز 

به پیروزی نزدیک تر می شوند هامن پیروزی که خداوند 

متعال وعده آن را به مسلامنان داده است.

که  داریم  قرار  تاریخی  مهم  وضعیت  در  ما  امروز 

رسنوشت و آینده مردم افغانستان را تعیین میکنیم و به 

از  بناً  دنیا سیاست و جنگ مسلامنان را نشان میدهیم 

متام مجاهدین و مبارزین متنا دارم که متحدتر و مصمم 

تر از همیشه در صف و سنگرها مبانیم با هر نوع مشقت 

است  کرده  خسته  را  ما  مردم  انقالب  گرچه  هست  که 

اکرم  پیامرب  مشق  و  خط  پیرو  باید   ) )مجاهدین  ما  اما 

)رضوان الله  کرام  صحابه  و  سلم(  و  علیه  )صلی الله 

علیهم اجمعین( باشیم و راه آنها را ادامه دهیم .

و  شهدا  خون  قیمت  که  شامست  و  من  وظیفه  امروز 

شان  قیمت  که  بپردازیم  را  ارساء  های  مشقت  قیمت 

رشیعت  تطبیق  و  افغانستان  خاک  کردن  آزاد  و  مبارزه 

غرای محمدی میباشد. 

رشعی  و  دینی  وظیفه  شهدا  آرمانهای  ساخنت  برآورده 

من و شامست وارثان شهدا انتظار انتقام  شهدا و اخراج 

اشغالگران را دارند بناً مردانه وار برزمیم و مشت کوبنده 

تر از همیشه بر دهن اشغالگران و اجیران شان بکوبیم .

بیا تا بر فرق دشمن بکوبیم 

بر فرق اجیر و فوج واشنگنت بکوبیم 

وطنم را ویران ساختند با آتش و مبب 

بر فرق ارشف و ترامپ و کلیننت بکوبیم 

کلید 
پیروزی

سلمان رحیمی
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رسکردگــی  بــه  اســتثامرگر  ائتــالف  کــه  زمانــی 

طاغــوت قَــرن )آمریــکا( در هفتــم اکتوبــر۲۰۰۱ 

میــالدی  از طریــق هــوا  وزمیــن بــر خــاک مــا تجــاوز 

بــی رحامنــه کــرد، و از هیــچ نــوع جنایــت ودرندگــی 

برملــت مظلــوم کشــور کــه  تاریــخ از تذکــر آن 

ــن  ــت متدی ــا مل ــد، ام ــت نگرفتن ــد دس ــی کن رشم م

در طــول  اســالمی  امــارت  قهرمــان  ومجاهدیــن 

ــا  ــه تنه ــر ن ــتگی ناپذی ــارزه خس ــاد ومب ــه جه دو ده

ــد بلکــه  کــه خــوف وهــراس را درخــود جــای ندادن

ــر  ــان کف ــل جه ــن در مقاب ــای آهنی ــوه ه ــون ک همچ

ــد ودر جهــت اعــاده اســتقالل کشــور  اســتوار ماندن

ــان  ــی وج ــه قربان ــچ گون ــه از هی ــة الل ــال کلم واع

ــد. ــغ ننمودن ــانی دری فش

اگــر بــه تاریــخ گذشــته افغانســتان نظــری بیاندازیــم 

مــردم مــا در مبــارزه و مقاومــت بــر اشــغالگران 

خارجــی و در فتوحــات و کامیابــی هــا بــر آنهــا  

ــنت  ــا داش ــه ب ــد ک ــوابق دارن ــارات وس ــیار افتخ بس

عقیــده وانگیــزه آزادی دشــمنان خارجــی ایــن خــاک 

را شکســت داده و رسزمیــن خــود را از وجــود ناپــاک 

ــد. ــاخته ان ــاک س ــا پ آنه

بــا بربریــت چنگیــز مقابلــه، نابــود ســاخنت اســتعامر 

انگلیــس هــا، نقطــه پایــان گذاشــنت بــه تجــاوز 

نظامــی و کلتــوری اتحــاد جامهیــر شــوروی و ریشــه 

ــی  ــای تنظیم ــگ ه ــاد وجن ــاخنت رش و فس ــن س ک

ــه  ــان هــای آزاده ب ــه افغ ــد ک ــه ان ــد منون ــی چن داخل

ــک اصــل )اســتقالل(  ــاع ی ــا ودف غــرض حصــول بق

ــعور  ــاس و ش ــا احس ــانی، ب ــه انس ــناک جامع ارزش

مبــارزه منــوده انــد ودر این راســتا بســیار قربانــی داده 

انــد و اکنــون بــا نجــات  وطــن خویــش از اشــغال وو 

حشــت قــدرت بــزرگ نظامــی، تخنیکــی، اقتصــادی 

جهــان فعلی)آمریــکا( و ائتــالف ناتــو بــرای ســاکنان 

ایــن خــاک بــا کســب تاریــخ زّریــن آزادی واســتقالل 

ــت  ــان ثب ــخ جه ــری در تاری ــند دیگ ــوت وس ــک ثب ی

ــد. کردن

روز ریپوزی لشکر ایمان رب کفر
سعید بدخشانی

دهم حوت
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ــاً  ــار موقت ــه زور و فش ــد ک ــان دادن ــالً نش وعم

هــا  انســان  خــون  از  آورد،  مــی  وحشــت  

ســیالب هــا جــاری مــی ســازد، ملــت هــا 

ــم  ــی تنظی ــتارهای هدف ــرور وکش ــش ت را در آت

ــی،  ــای قوم ــه ه ــه فتن ــوزاند، وب ــی س ــده م ش

زبانــی، ســمتی و مذهبــی بــرده و خســارات 

جانــی ومالــی را برآنهــا تحمیــل مــی کنــد، 

ــود  ــه خ ــده آزادای و جذب ــاس وعقی ــن احس لک

ــر  ــر االم ــرد و آخ ــن ب ــوان از بی ــت را منیت ارادی

بطــور فضیحانــه شکســت خــود را پذیرفتــه وبــه 

ــتقالل  ــامن اس ــه ه ــا ک ــت ه ــه مل ــف حق موق

ــود. ــی ش ــلیم م ــت تس اس

ــزار  ــا اب ــان ب ــد افغ ــت مجاه ــک مل ــدون ش ب

امپراطــوری  برابــر  در  ناچیــز  اســلحه  و 

ــن  ــم افگ ــارات ب ــواع طی ــه ان ــز ب ــرِب  مجه غ

وجاسوســی، تانــک وتــوپ وتکنالــوژی مــدرن، 

بــه یــاری اللــه بــزرگ ازخــود چنــان  ایســتادگی 

و ایثارگــری نشــان دادنــد کــه دنیــا بــه شــهامت شــان 

انگشــت بــه دهــان شــد. و بســیاریها نــربد آزادیخواهانه 

ــوان  ــوالد عن ــل ف ــامن در مقاب ــگ ای ــن را جن مجاهدی

ــت. ــم هس ــن ه ــاً چنی ــه واقع ــد ک میکردن

مدبرانــه  قیــادت  بــا  اســالمی  امــارت  باآلخــره 

پــروردگار  نــرصت  بــه  و  خویــش  ومخلصانــه 

ــا نــوزده  وپشــتیبانی ملــت مجاهــد خــود پــس ازتقریب

ــه تاریــخ دهــم حــوت ۱۳۹۸  ــارزه ب ســال جهــاد ومب

هجــری شمســی بــه  پیــروزی سیاســی )پیــامن خامتــه 

اشــغال ( رســید کــه بــه رصاحــت گفتــه میتوانیــم ایــن 

ــوژی  ــر و تکنال ــر کف ــامن ب ــروی ای ــه نی ــر غلب مناینگ

ــد. ــی باش م

در ایــن لحظــات خــاص جــا دارد کــه در قــدم نخســت 

شــکر خالــق یکتــا را بــه جــا بیاوریــم وایــن فتــح برزگ  

را نــرصت وانعــام بــی کــران اللــه متعــال بدانیــم، و در 

قــدم دوم ایــن دســت آورد تاریخــی را نتیجــه قربانــی 

ــف و  ــن رسبک ــار و مجاهدی ــان نث ــان ج ــای فدائی ه

غیــور تلقــی منائیــم.

اکنــون بــا داشــنت تجربــه هــای تلــخ گذشــته فرصــت 

آن رســیده اســت کــه بــه جــای کــرب وغــرور، آغــوش 

ــوض  ــود، و در ع ــاز ش ــری ب ــت و همدیگرپذی محب

نفــرت، کینــه، تعصــب و حســد کــه محصــول اشــغال 

و جنــگ و اســتبداد طوالنــی اســت بــا ارشــادات 

اســالمی و کلتــور افغانــی آن خصــال زشــت را محــو، 

و بــه جــای آنهــا وصلــت دل هــا، محبــت، همــکاری 

و اصــل خدمــت بــه اســالم، وطــن و مــردم را ترویــج 

منائیــم.

و عمــالً بــه جهانیــان نشــان بدهیــم کــه افغانهــا نــه تنها 

ــش  ــتقالل خوی ــادٔه اس ــت اع ــت و ظرفی ــرأت، هم ج

ــت آن  ــت و حفاظ ــت نگهداش ــه قابلی ــد، بلک را دارن

ــد.  ــز دارن ــار را نی ــهای پرافتخ ارزش

نظري  افغانستان  گذشته  تاریخ  به  اگر   ***
بر  مقاومت  و  مبارزه  در  ما  مردم  بیاندازیم 
کامیابي ها  و  فتوحات  در  و  خارجي  اشغالگران 
با  که  دارند  سوابق  و  افتخارات  بسیار  آنها   بر 
داشتن عقیده و انگیزه آزادي دشمنان خارجي این 
خاک را شکست داده و سرزمین خود را از وجود 

ناپاک آنها پاک ساخته اند.
و  ابزار  با  افغان  مجاهد  ملت  شک  بدون   ***
مجهز  غرِب  امپراطوري  برابر  در  ناچیز  اسلحه 
و  تانک  افگن و جاسوسي،  بم  انواع طیارات  به 
توپ و تکنالوژي مدرن، به یاري اهلل بزرگ از خود 
چنان ایستادگي و ایثارگري نشان دادند که دنیا 

به شهامت شان انگشت به دهان شد.
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 ۱۳۹۸ سال  حوت  دهم  تاریخ  در  مهمی  بسیار  روز 

که  خورد  رقم  افغانستان  انقالب  در  شمی  هجری 

ان شاءالله رسآغاز روزهای خوش برای ملت مسلامن، 

دنیا  ابرقدرت  باشد؛ روزیکه  پایان روزهای غم انگیز  و 

زانو  مجاهد  و  طالب  سلحشوری  و  عظمت  برابر  در 

زد و بر چیزی دستخط کرد که روزگاری در مخیله اش 

که  منی کرد  هم  را  تصورش  حتی  هرگز  و  منی گنجید 

پای چنین سند مهمی را امضاء بکند؛ اما آنچه بر بندگان 

صفت  یشاء  ملا  قدیر  که  الله  ذات  بر  است  ناممکن 

است  ممکنات  ممکن ترین  از  و  آسان  خیلی  می شود 

فقط گاهی بنده باید هامنی شود که خدا می خواهد باز 

خدا چنان عزتی را نصیب بنده اش کند که دنیای برش از 

درک و عمق آن عاجز و درمانده شود.

و  تقویم  در  معمولی  روز  یک  دگر  حوت  دهم  آری 

یادماندنی  به  روز  یک  بلکه  نیست  افغانستان  جنرتی 

دگر در تاریخ کشور عزیز ما خواهد بود، سالها وقت 

می خواهد تا بر آنچه که ملت عزیز ما را به آن عظمت 

بطور  شود،  افتخار  با  روز  یک  چنان  شاهد  و  رساند 

افغانستان  بزرگ  ملت  که  اینست  پرداخته شود؛  کامل 

با این سند تاریخی بر تابوت سومین امپراطور وقت و 

تسلیم  را  عرصحارض  قدرت های  رسکش ترین  از  یکی 

ثابت کرد که  و  بلند خویش منود  عزم راسخ و همت 

بوده  دوران  تاریخ سازان  و  مردان  غیور  هامن  افغان ها 

و هیچ کسی منی تواند با زر و زور عزم راسخ آن ملت 

را  آن  آزادیخواهی  ارادٔه  یا  و  بشکند  را  شکست ناپذیر 

تضعیف کند.

روز  آن  خوردن  رقم  در  هرچیز  از  پیش  ما  عزیز  ملت 

تاریخی مدیون الطاف و عنایات خداوندی است آنها 

جز خدا هیچ کسی را در طول این سالیان مبارزه با خود 

نداشتند، تجهیزات شان بسیار اندک، صفوف شان بسیار 

کم، نیروی انسانی و بسیج عمومی در آن رشایط سخت 

و  داشتند  اما یک چیز  بسیار دشوار می منود؛  تلخ،  و 

حق،  بی مثال  قدرت  بر  قوی شان  فوق العاده  توکل  آن 

بوده  برحق  آنها  اینکه  می کند،  نرصت شان  خدا  اینکه 

است،  کلمه الله  اعالی  و  مسلامنی  فقط  جرم شان  و 

را  چیزشان  همه  و  بودند  سپرده  خدا  به  را  خود  اینکه 

حوالٔه حق کرده بودند این چیزها به آنها چنان شهامتی 

داده بود که در حالیکه دنیا مات و مبهوت قدرت های 

ظاهری امریکا شده بودند آنها بر قدرت پروردگارشان 

یقین و امریکا را بسیار عاجز و درمانده می دیدند، اصال 

وقتی جهان به 
تماشای طالب 

نشست! 
محمود احمد نوید
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آنها امریکا را با خود طرف منی دانستند آنها 

با خدای خود طرف کرده بودند و  امریکا را 

می گفتند باشد تا امریکا را خدا ذلیل کند ولی 

اینکه خدا از بین برش چه کسانی را برای ذلت 

انتخاب می کند آن دگر  امریکا  فرعون عرص 

کار خداوند بود که آن لطف عظیم را شامل 

افغان منود که  حال ملت سلحشور و غیور 

افتاده تر،  دنیا،  مردم  نسبت متام  به  در ظاهر 

و  ساده تر  بی توقع تر،  خاکسارتر،  عاجزتر، 

مخلوق  عاجزترین  بندگی  نگاه  از  خالصه 

برش بوده؛ ولی خداوند وقتی الیق شان دید، 

کرد  نصیب شان  را  ایامنی  و  چنان شجاعت 

دگری  چیز  هیچ  به  امریکا  ذلت  جز  به  که 

که  رزمیدند  جانانه  چنان  و  نکرده  قناعت 

مبارزٔه  آن  تا  برد  خواهد  وقت  سال  سالیان 

در  و  کرده  کتاب  و  قلم  شکار  را  ارزشمند 

یادداشت های تاریخی به نسل نسل مسلامن 

به یادگار گذاشت. 

در روز دهم حوت ۱۳۹۸ هش دنیا در واقع به 

متاشای طالبی نشست که همگان گامن کرده 

بودند در سال ۲۰۰۱ میالدی پس از یورش 

بساط اش  همیشه  برای  افغانستان  بر  امریکا 

هستی  صفحٔه  از  همیشه  برای  و  شده  جمع 

نیست گردیده اما مردم دنیا با چشم های خیره خیره آن 

برابر  در  عاجزی  با  که  بود  طالب  نظاره گر هامن  روز 

مغرورترین قلدر زمان امریکا مثل کوه رسشار از مستی 

سخنان  چنان  برادرشان  »مال«  و  شده  ایستاد  پیروزی 

گفت که در هامن سخنانش نیز رنگی از ریا و تظاهر 

مخلص  بندگان  و  خدا  سپاسگذار  فقط  و  نشده  دیده 

رنج کشیدٔه  ملت  سهم  را  پیروزی  آنهمه  و  بوده  خدا 

بر  به بزرگی اش شکر کشیده و  خود دانسته و خدا را 

ملت مومن خود با افتخار و با غرور ایامنی اش تربیک 

گفته و ملت مسلامنش را به روزهای خوش نوید داده 

تاریخ  در حافظٔه  را  ایامن  با  انسان  از یک  و سمبولی 

برشیت ماندگار کرد.

به راستی که الله متعال به وعده های که به بندگانش داده 

بود که در صورت داشنت عزم و ارادٔه قوی و فوالدین 

پیروز خواهند شد در آن روز )دهم حوت( به صورت 

خاطر  حال  زبان  با  همه  به  و  بخشید  مصداق  عملی 

نشان ساخت که قدرت خداوند ورای متام قدرت های 

کاری  خدا  وقتی  و  است  همه  از  برتر  و  دنیا  ظاهری 

انجامش شده منی تواند، و  را بخواهد هیچ چیز مانع 

آن روز زیبا روزی شد که دنیا به متاشای هامن طالبی 

تجهیزات  و   »B52  « با   امریکا  روزگاری  که  نشست 

بسیار مدرن آن طالب را در دشت ها و کوه ها و غارهای 

کشورش افغانستان اجازه رسبرآوردن را منی داد اما آن 

روز همه دید که  آن طالب با قامتی برافراشته چون کوه 

در برابر امریکا ایستاد و آن را تسلیم سندی کرد که در 

واقع بر پیروزی طالب مهر تایید می گذاشت.

*** دهم حوت دگر یک روز معمولی در تقویم و جنتری 
افغانستان نیست بلکه یک روز به یادماندنی دگر در تاریخ 
کشور عزیز ما خواهد بود، سالها وقت می خواهد تا بر آنچه 
که ملت عزیز ما را به آن عظمت رساند و شاهد چنان یک 

روز با افتخار شود، بطور کامل پرداخته شود.
به  واقع  در  دنیا  هش   ۱۳۹8 حوت  دهم  روز  در   ***
در  بودند  کرده  گمان  همگان  که  نشست  طالبی  تماشای 
افغانستان  بر  امریکا  یورش  از  پس  میالدی   ۲۰۰۱ سال 
برای همیشه بساط اش جمع شده و برای همیشه از صفحة 
خیره  چشم های  با  دنیا  مردم  اما  گردیده  نیست  هستی 
خیره آن روز نظاره گر همان طالب بود که با عاجزی در برابر 
مستی  از  سرشار  کوه  مثل  امریکا  زمان  قلدر  مغرورترین 

پیروزی ایستاد شد.
*** به راستی که اهلل متعال به وعده های که به بندگانش 
داده بود که در صورت داشتن عزم و ارادۀ قوی و فوالدین 
پیروز خواهند شد در آن روز )دهم حوت( به صورت عملی 
مصداق بخشید و به همه با زبان حال خاطر نشان ساخت 
که قدرت خداوند ورای تمام قدرت های ظاهری دنیا و برتر 
مانع  چیز  بخواهد هیچ  را  کاری  خدا  وقتی  و  است  از همه 

انجامش شده نمی تواند.
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امــارت اســالمی عملیــات جهــادی امســال را بــا فــال 

ِبيًنــا« بــه  نیــک از مــژده قرآنــی »إِنَّــا فَتَْحَنــا لـَـَك فَتًْحــا مُّ

نــام الفتــح اعــالن کــرد و ان شــاء اللــه ملــت مســلامن 

افغانســتان بــه زودی از فیوضــات ایــن بشــارت قرآنــی 

برخــوردار مــی شــوند، آنچنــان فتحــی را کــه خداونــد 

متعــال بــه رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم مــژده 

داده بــود، نصیــب مــا هــم خواهــد شــد.

ــن  ــارک ضم ــث مب ــا در دوره احادی ــی م ــتاد گرام اس

تحقیــق عمیــق در مــورد صلــح حدیبیــه، نــکات 

مهمــی را ذکــر منــود، کــه بعضــی آن را در ارتبــاط بــا 

ــم : ــی کن ــر م ــغال ذک ــان اش ــامن پای پی

پیــش از صلــح حدیبیــه، مــرشکان مغــرور مکــه هیــچ 

اهمیتــی بــه رســول اللــه – صلــی اللــه علیــه و ســلم – 

و صحابــه کــرام – رضــی اللــه عنهــم –قائــل نبودنــد و 

گویــا بــه رســمیت منــی شــناختند، بلکــه )العیاذباللــه( 

ــا  ــا ب ــتند. ام ــی دانس ــود م ــن خ ــی از وط ــروه باغ گ

ــود  ــل خ ــلامنان را مقاب ــا مس ــامن، آن ه ــای پی امض

دانســتند و بــه حیــث جهــت دشــمن، پیــامن را امضــا 

کردنــد، همیــن کــه آنــان مســلامنان را جهــت مســتقل 

و رقیــب خــود دانســتند، ایــن را قــرآن کریــم بــه فتــح 

ــا  ــا ب ــی ه ــتقیم امریکای ــرات مس ــود. مذاک ــر من تعبی

مناینــدگان امــارت اســالمی در ضمــن عملیــات الفتح 

نیــز هامننــد آن جریانــی اســت کــه مــرشکان مکــه بــا 

ــرو شــده  ــه و ســلم رو ب ــه علی ــه صلــی الل رســول الل

ــل  ــز قاب ــان را هرگ ــا طالب ــی ه ــرا امریکای ــد، زی بودن

ایــن منــی دانســتند کــه بــا ایشــان مذاکــرات مســتقیم 

انجــام بدهنــد، بلکــه تاکیــد مــی ورزیدنــد کــه طالبــان 

بایــد بــا اداره دســت نشــانده مــا گفتگــو بکننــد. طالبان 

از نــگاه آن هــا تروریســتان و باغیــان دولــت بودنــد. اما 

ــلامنان وادار  ــنت مس ــه پذیرف ــه ب ــرشکان مک ــه م چنانک

ســاخته شــدند، همچنــان امریکایــی هــا آمــاده شــدند 

کــه طالبــان را بپذیرنــد و بــه حیــث جهــت رقیــب خود 

پیمان پایان اشغال والفتح

قاری محمد یونس راشد
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بــا آنــان وارد مذاکــرات شــوند.

یــک مــاده صلــح حدیبیــه ایــن بــود کــه اگــر از ســوی 

محمــد – صلــی اللــه علیــه و ســلم – کســی بــه مکــه 

ــی  ــر کس ــا اگ ــود، ام ــی ش ــده من ــاز گردانی ــد، او ب آم

ــلم –  ــه و س ــه علی ــی الل ــد – صل ــزد محم ــه ن از مک

رفــت، او دوبــاره بــه قریــش ســپرده مــی شــود. شــیخ 

ــان  ــن مــاده اگرچــه ظاهــرا در زی صاحــب گفــت : ای

مســلامنان بــود و از همیــن ســبب بــر حــرضت عمــر 

رضــی اللــه عنــه – دشــوار متــام شــد، امــا در حقیقــت 

ــود.  ــا ب ــب ه ــخیر قل ــرای تس ــی ب ــت طالی ــن فرص ای

زیــرا پــس از پیــامن حدیبیــه، تعــدادی زیــادی از 

ــوی را  ــی نب ــول زندگ ــه ماح ــور اینک ــه منظ ــران ب کاف

ــه  ــا شــخصیت رســول الل ــد، ت ــه آمدن ــه مدین ــد ب ببینن

ــرضت  ــورد آنح ــلم – ، برخ ــه و س ــه علی ــی الل – صل

ــرام –  ــه ک ــا صحاب ــلم – ب ــه وس ــه علی ــی الل – صل

رضــی اللــه عنهــم – و تعامــل و اخــالق صحابــه 

کــرام – رضــی اللــه عنهــم – بــا یکدیگــر را از نزدیــک 

مشــاهده بکننــد. ایــن فرصــت پیــش از پیــامن حدیبیــه 

بــرای کافــران مســاعد نبــود. آن هــا هــرگاه بــه مدینــه 

ــه و  ــه علی ــوی – صلــی الل ــد و زندگــی نب ــوره آمدن من

ــود  ــم خ ــا چش ــدان ب ــات معان ــلم – را دور از تبلیغ س

ــدا  ــر عمیقــی در فکــر آن هــا پی ــد، تغیی مشــاهده کردن

شــد. خداونــد متعــال ایــن دگرگونــی قلــب هــا را فتــح 

مبیــن خوانــد. همچنــان جهــان کفــر و غالمــان شــان 

ــردم  ــان را م ــا طالب ــد ت ــادی تبلیغــات کردن ســالیان زی

وحشــی معرفــی بکننــد، امــا هــرگاه امریکایــی هــا بــه 

ــر  ــد، دیگ ــاز کردن ــان آغ ــا طالب ــتقیم ب ــرات مس مذاک

ــای  ــخصیت ه ــورها و ش ــربان کش ــان، ره ــوام جه اق

سیاســی فرصــت یافتنــد کــه بــزرگان امــارت اســالمی 

را از نزدیــک ببیننــد و دالیــل مبــارزه شــان را بشــنوند. 

للــه الحمــد، کســانی کــه بــا بــزرگان امــارت اســالمی 

دیــد و بازدیــد کــرده انــد، دیگــر در مخالفــت امــارت 

ــالمی  ــارت اس ــت ام ــه و حقانی ــزی نگفت ــالمی چی اس

ــه  ــالمی لل ــارت اس ــاختار ام ــد. س ــرده ان ــلیم ک را تس

الحمــد بــر منهــج نبــوی اســتوار اســت و هــامن 

ــه  ــی الل ــوی – صل ــس نب ــار از مجل ــه کف ــری را ک تاث

علیــه و ســلم – مــی گرفتنــد، اینجــا هــم مــی گیرنــد. 

ــی. ــه تعال ان شــاء الل

ــدام  ــالم ؛ ک ــارت اس ــت رسارسی ام ــس از حاکمی پ

مرشوعیــت سیاســی و حیثیــت جهانــی را کــه امــارت 

اســالمی ضمــن مذاکــرات بــا امریکایــی هــا بــه دســت 

آورده انــد، امیــد اســت پــس از امضــای پیــامن پایــان 

اشــغال، گســرتده تــر شــود و مؤیدیــن و حامیــان داعیه 

بــر حــق امــارت اســالمی کــه هــامن اســتقالل کامــل 

کشــور و حاکمیــت نظامــی رشعــی اســت، فــزون تــر 

شــود. ان شــاء اللــه تعالــی.
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واقعـا دهـم مـاه حـوت سـال ۱۳۹۸ هجری شمسـی 

مطابـق بـه ۲۹ فـربوری سـال ۲۰۲۰ میـالدی کـه بـا 

دارد   مطابقـت  قمـری  هجـری   ۱۴۴۱/۷/۵ سـال 

رسنوشـت ملتـی را رقـم زد کـه ۱۹سـال در مقابـل 

اشـغالگران امریکایی و۴۸ کشـور متجـاوز ناتو مردانه 

وار رزمیدنـد درحالیکـه ایـن ملـت قهرمـان را هیـچ 

کشـوری جـز اللـه متعـال یـار و مـدد گاری نبـود.

ایـن ملـت قهرمـان چنگیـز شـکن و انگلیـس شـکن 

بـود و افتخـار روس شـکن بـرآن افـزود اما حـاال یک 

افتخـار بـزرگ و حیـرت انگیـز دیگـر نیز نصیـب این 

افتخـارات  چنیـن  کـه  گردیـد   پـرور  مجاهـد  ملـت 

وآن  اسـت  نگردیـده  ملتـی  هیـچ  نصیـب  عظیمـی 

شکسـنت امریکا و ناتـو  به دسـت مجاهدین رسبکف 

امـارت اسـالمی میباشـد.

 ایـن اوصاف قهرمانـی درحق این ملت مبالغه نیسـت 

بلکـه حقیقـت اسـت و قهرمانـی ایـن ملـت در ادوار 

مختلـف تاریـخ نیز ثبـت گردیده اسـت .

درکتـاب معجـم البلـدان از رشیـک بـن عبداللـه کـه 

یـک تابعـی مشـهور میباشـد، نقـل شـده اسـت: »أنه 

قـال خراسـان كنانـة اللـه إذا غضـب عىل قـوم رماهم 

بهـم« خراسـان جعبـه یـا تیرکـش اللـه متعـال اسـت 

هـرگاه بـر قومـی خشـم ورزد آن را بـا ایـن تیـر میزند.

تاریخ نشـان داده اسـت کـه فرعون های زمـان، همچو 

چنگیزی هـا، امپراطـوری انگلیـس و قشـون شکسـت 

ناپذیر شـوروی سـابق و اآلن اتحادیـه اروپا و در رأس 

آن امریـکای مغـرور هـر کدام بـه نوبٔه خود بـاالی این 

کشـور فقیـر یـورش آوردند امـا در این خاک با خشـم 

درس هـای  و متام شـان  روبـرو شـده  قهرمـان  ملـت 

تاریخـی گرفتند.

تاریـخ افغانسـتان شـاهد اسـت که ایـن میهـن درهمه 

ادوار  نـه تنهـا مهـد آرامـش مسـتکربین نبـوده بلکـه 

قربسـتان آنـان گردیـده اسـت وهیـچ نیـروی تاکنـون 

درایـن کشـور نفـس آرام نگرفتـه اسـت بدیـن جهـت 

افغانسـتان کـه در کتـب قدیـم، خراسـان  گفتـه شـده 

در مـوردش آن تابعـی بـزرگ بی مـورد توصیف نکرده 

. ست ا

سادات چرخی

دهم حوت یا روز فتح عظیم برای ملت افغان
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ایـن بار ملـت غیـور افغانسـتان با آزمـون نهایت 

دشـوار روبـرو بـود آزمونـی کـه امریکایـی هـای 

متکـرب بـا معیـت ۴۸ کشـور مـدرن اروپایـی و 

تـا دنـدان مسـلح کـه از حامیـت کامـل جهانیان 

ایـن کشـور فقیـر و  نیـز برخـوردار بـود بـاالی 

آوردنـد  یـورش  اسـالمی  امـارت  حاکـم  نظـام 

درمقابـل  نیـز  اسـالمی  امـارت  ومجاهدیـن 

آنکـه  بـا  و  منودنـد  ایسـتادگی  شـجاعانه  آنـان 

اشـغالگران امریکایـی در ایـن کشـور سـالح هـا 

وتکنالـوژی هـای پیرشفته شـان را آزمایش کردند 

و حتـی بزرگرتیـن بم دنیـا یعنی مادر بـم ها را بر 

ایـن خـاک پرتـاب کردند و زنـدان هـای جهنمی 

سـاختند، مظـامل و وحشـت هـای گوناگونـی را 

انجـام دادنـد و بدبختانه شـامری از افغـان های 

خائـن را نیـز بـا زور وزر تابـع خویـش سـاختند 

امـا ملـت قهرمـان کشـور بـه هیـچ نـوع فشـار دشـمن 

تسـلیم نشـده و ظرف مدت ۱۹ سـال درمقابل دشمنان 

اسـالم و افغانسـتان رزمیدنـد.

درسـالیان اول اشـغال، امریکایـی هـا هرگـز بـا امارت 

اسـالمی مذاکره منی کردند و همواره به جهانیان شـعار 

میدادنـد کـه طالبـان را زنـده یـا مـرده بیاورید تـا آنان را 

محاکمـه منائیـم و بـه جهانیـان میگفتنـد کـه طالبـان 

قابل تعامل نیسـتند باید زندانی شـوند ویا کشـته شـوند 

امـا بـه نـرصت و یـاری اللـه متعـال مجاهدیـن امارت 

را  بـرای جهانیـان هویت شـان  دیگـر  یکبـار  اسـالمی 

ثابت سـاخت و جنگ های شـدید و عربتناکـی را علیه 

اشـغالگران انجـام دادنـد  و بـه آنان خسـارات هنگفت 

مالـی وجانـی وارد منودند باآلخـره امریکایی ها مجبور 

شـدند بـا مجاهدیـن امارت اسـالمی عـوض جنگ راه 

دیالـوگ  ومذاکـره را بـه پیـش گیرنـد کـه للـه الحمـد 

درایـن روز مبـارک و تاریخـی یعنـی دهـم مـاه حـوت 

بعـد از یـک و نیـم سـال مذاکـرات طوالنـی، پیچیـده 

وچانـه زنـی های دشـوار موفق شـدند کـه امریکایی ها 

بـا مناینـده گان امـارت اسـالمی توافـق کنند و کشـور 

عزیـز مـا را طبـق معاهـده ظـرف 14 مـاه تـرک منایند 

و نظـام خالـص اسـالمی عنقریـب درایـن کشـور قایم 

گـردد چنانچـه امریکایـی درآغـاز بـا رس وصـدا هـای 

بلنـد علیه کشـور ما یـورش آوردنـد در دهم مـاه حوت 

درمحـرض جهانیـان در دوحٔه قطـر این توافـق نیز برمال 

و بـا بدرقـه هـای جهانـی اسـتقبال و امضـاء گردیـد و 

ایـن روز در واقـع بـه عنـوان فتـح عظیمـی بـرای ملت 

قهرمـان افغانسـتان ثبـت تاریـخ گردید.

گفتنـی مـن بـه ایـن ملـت قهرمـان اینسـت کـه در کنار 

مجاهدیـن امـارت اسـالمی بـا یکصـدا قـرار بگیرنـد و 

بقیـه اهـداف بـزرگ ایـن ملت را یـک به یک به دسـت 

بیاورنـد چـرا کـه هنـوز فتـح نهایـی نیسـت در حقیقت 

اول دشـمن  یعنـی کمربنـد  دشـوارترین خـط دشـمن 

شکسـته شـده وبـرای فتـح بقیـه کمربنـد های دشـمن 

تـالش هـای خسـتگی ناپذیر بـا نظم بیشـرت بایـد ادامه 

یابـد و ملـت عزیـز ما بـا برگـزاری اجتامعـات مردمی 

خـود بـه جهانیـان ثابـت کننـد کـه مثل کـوه در پُشـت 

ملـت  ایـن  داعیـٔه  واز  انـد  ایسـتاده  اسـالمی  امـارت 

قهرمـان حامیـت میکننـد کـه عنقریب بـه آرزوی نهایی 

خـود که هامنـا اقامـٔه نظام خالـص اسـالمی دررسارس 

کشـور اسـت برسیم.

 و ما ذلک علی الله بعزیز

فرعون های  که  است  داده  نشان  تاریخ   ***
انگلیس  امپراطوری  چنگیزی ها،  همچو  زمان، 
اآلن  و  ناپذیر شوروی سابق  و قشون شکست 
هر  مغرور  امریکای  آن  رأس  در  و  اروپا  اتحادیه 
کدام به نوبة خود باالی این کشور فقیر یورش 
قهرمان  ملت  خشم  با  خاک  این  در  اما  آوردند 
تاریخی  درس های  تمام شان  و  شده  روبرو 

گرفتند.
*** در حقیقت دشوارترین خط دشمن یعنی 
کمربند اول دشمن شکسته شده وبرای فتح بقیه 
کمربند های دشمن تالش های خستگی ناپذیر 

با نظم بیشتر باید ادامه یابد.
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مولـوی جـالل الدیـن حقانـی رحمـه الله قائـد، رهرب، 

عـامل معتـرب دینـی، مفکـر بـا اعتـامد، و مبـارز نامدار 

بود.

محـرتم خلیفـه صاحـب )مولـوی رساج الدیـن حقانی 

جانشـین  و  نسـبی  وارث  بـر  عـالوه  اللـه(  حفظـه 

مرحـوم حقانی صاحب، جانشـین سیاسـی،  جهادی، 

و»خلـف«اش نیـز اسـت.

فرزنـد  یعنـی  ابیـه«  رِسُ  »الولـد  میگوینـد،  هـا  عـرب 

مشـابه پـدر اسـت، بـه سـبب تربیـت پـدر، هـر فرزند 

بـا بـه دسـت آوردن کـامل پـدر در جـان خـود صفات 

کـامل و عـادات پـدر خـود را کوشـش می منایـد، و با 

اسـتقامت، و عـزم کامـل بر مسـیر او حرکـت می کند، 

و بعـد از مـرگ اش بـا »کـردار وگفتـار« فرزنـد پـدر 

شـناخته میشـود.

صاحـب  حقانـی  مرحـوم  روسـها  تجـاوز  وقـت  در 

بـا رعـب و عـزم مجاهدانـه، اخـالص، للهیـت، و بـه 

برکـت قربانـی هـای خـود رسخیـل مجاهدین بشـامر 

میرفـت، و اکـر وقـت کارنامـه ای جهـادی و کامیابی 

شـان رسخـط خربهـای جهان مـی شـد، و همچنان به 

حیـث یـک مجاهـد راسـتین در جهـان از مقبولیـت و 

اعتبـار بلنـد برخـوردار بود.

امـروز که در کشـور ما به رسکردگـی آمریکایها قوتهای 

صلیبـی فعالیـت نظامـی و فکـری دارد، و در مقابلـش 

للـه الحمد در همه نقاط کشـور خط جهـاد و مقاومت 

جریـان دارد، همیـن فرزنـد و خلـف مولـوی جـالل 

الدیـن حقانی رحمـه الله )مولـوی رساج الدین حقانی 

حفظـه اللـه( خار چشـم دشـمنان اسـت، و بـر عالوه 

رهـربی جهـاد و مقاومت، و کارنامه هـای جهادی اش 

در این راسـتا، و بر اینکه رسـانه هـا مخالف مجاهدین 

میباشـد، گاه گاهـی، رس خـط رسـانه هـای جهانی، و 

روزنامـه هـای تحلیلـی قرار گرفته اسـت.

معتـرب  و  مشـهور  روزنامـه  یـک  در  قبـل  روز  چنـد 

آمریکایـی )نیویـارک تایمـز( نـرش یـک مقالـه خلیفـه 

رساج الدیـن حقانـی حفظه الله در رسـانه های جهانی 

انعـکاس گسـرتده پیـدا کـرد، و بر ایـن مقاله از رسـانه 

هـای چاپـی گرفتـه تا رسـانه هـای برقـی و اجتامعی، 

از طـرف مبرصین مشـهور، نویسـنده ها، ژورنالیسـتها، 

و تحلیـل گـران، نگاشـته هـا،  بحـث هـا، تبـرصه هـا 

و نظریـات مهـم رد وبـدل گردیـد، و همچنـان جریان 

دارد، و از طـرف بسـیاری از تحلیـل گـران، بـا الفاظ، 

انعکاس گستردهٔ جهانی 

مقالهٔ خليفه صاحب )حفظه اهلل( 

در رسانه های دنيا
نوشته: ابوظهیر
ترجمه: حیدری
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القـاب، و کلـامت خـوب اسـتقبال و توصیـف شـد.

روزنامـه  طـرف   از  دانشـمندان  از  بسـیاری  نظـر  بـه 

تایمـز(  )نیویـارک  مشـهور و معتـرب آمریکایـی ماننـد 

نـرش یک مقاله دشـمن رسسـخت و قـوی قابل تعجب 

اسـت کـه چطور صـدا و اراده اش را به جهان رسـاند؟

بـه نظـر بسـیاری هـا قسـمی معلـوم میشـود کـه بـر 

وضعیـت جاری افغانسـتان نه تنهـا در حکومت آمریکا 

نرمـی آمـده اسـت، بلکـی در راه وروش رسـانه هـای 

خارجی نشـانه هـای نرمی معلوم میشـود، و میخواهند 

کـه مـردم  جهـان از جنـگ افغانسـتان و واقعیـت هـا 

بیشـرت خرب شـوند.

از نـگاه دیگـر اگـر ببینیم، مقاله محـرتم خلیفه صاحب 

از آن جهـت هـم اهمیـت خاصـی دارد کـه نامـربده بـه 

حیث معاون امارت اسـالمی افغانسـتان از راه نیویارک 

تایمـز به جهـان قناعـت داده، و نگاشـنت ایـن مقاله را 

رضورت مـربم دانسـته اسـت، آن مقالـه در واقـع در 

بخـش آینـدٔه ارادٔه سیاسـی و پالیسـی امارت اسـالمی 

افغانسـتان روشـنی بیشـرت داده و معنویـت زیـادی را 

بـا خـود دارد، چونکـه خلیفـه صاحـب در مقالـه خود 

بـه پرسشـها و نگرانـی هـای بسـیار مهـم  پاسـخ های 

شـفاف و قانـع کننده داده اسـت.  

و دیگـر اینکـه انتخـاب نیویـارک تایمـز بـرای اینکـه 

صـدای خلیفـه صاحـب را از این راه  به جهان برسـاند 

ایـن هـم یک انتخـاب جالب و بـه جا اسـت، چون که 

ایـن روزنامـه از همـه بیشـرت در جهان مشـهور اسـت، 

کـه از یـک میلیون زیادتـر تیراژ چـاپ دارد و در جهان 

میلیونهـا مـردم مطالعـه میکنند.

وقتیکـه یـک خـرب و یـا یـک مقالـه ازطـرف نیویـارک 

تایمـز یـا واشـنگنت پوسـت نـرش میشـود، آن از همـه 

مقالـه هـا و یـا خربهـا بهـرت و بزرگرت شـمرده میشـود، 

پـس مقالـه مذکور خلیفـه صاحب را نیز یکـی از مقاله 

هـای مشـهور در سـطح جهـان بـه شـامر رفته اسـت.

در بـاره نـرش مقالـه انتخـاب وقـت آن نیـز خیلـی هـا 

مناسـب بـود، در حیـن زمان کـه در دوحـه منایندهای 

بـر  هـا  آمریکایـی  و  اسـالمی  امـارت  کننـده  مذاکـره 

تعییـن وقـت امضـای توافق نامه مشـرتک با هم سـخن 

میگفتنـد، در عیـن حـال از راِه یـک روزنامـه مهـم و 

مشـهور آمریکایـی، بـر مـردم آمریـکا گفتار و رسـاندن 

پیـام یـک فرد مهـم امارت اسـالمی دسـت آورد بزرگی 

سیاسـی و مطبوعاتـی بـه شـامر رفت.

بـا  و  هـا جامـع  نیـز خیلـی  مقالـه  مفهـوم  و  محتـوا 

حـاالت هآمهنـگ اسـت، برای رفـع نگرانـی افغانها و 

خارجـی هـا از لهجـۀ مؤثـر اسـتدالل شـده، و بـه آنها 

اطمینـان کامـل داده اسـت.

نیروهـای  اخـراج همـه  بـر  تأکیـد  در مقالـه در کنـار 

بـه  بازسـازی  و  املنفعـه  عـام  کارهـای  در  خارجـی، 

شـمول  آمریکا جهان را دعوت داده که در خوشـحالی 

و آرامش مردم افغانسـتان سـهم بگیرند، یعنی با ایشـان 

هیـچ نـوع مخالفـت ننموده اسـت.

بعـد از بیـرون شـدن آمریـکا بـه نگرانـی هـای آمریـکا 

داده اسـت  قناعـت بخـش  اسـتدالل  و همپیامنانـش 

کـه بعـد از اخراج آنها در افغانسـتان تشـویش بـه میان 

آمـدن هـرج و مـرج و فاجعـه بـزرگ بـی جا اسـت.

مختـرص اینکـه نیویـارک تایمـز یـک روزنامـه مهـم و 

مقالـه  نـرش  روزنامـه  ایـن  در  اسـت،  بـزرگ جهانـی 

حفظـه  حقانـی  الدیـن  رساج  )مـال  صاحـب  خلیفـه 

اللـه( نشـان میدهـد کـه جهانیـان میخواهنـد در بـاره 

جنـگ افغانسـتان واقعیـت هـا را بشـنوند و از حقایـق 

ایـن جنـگ بزرگ آگاه شـوند کـه این یـک گام مثبت و 

خـوب اسـت.

اُمیـد اسـت کـه بـاز رسـانه هـای مهـم جهانی بـر یک 

طرفـی خـود از رس توجـه منـوده و در بـارٔه افغانسـتان 

بـه جـای مخفـی منـودن واقعیـت ها بـه جهانیـان، در 

منایـان منـودن وضعیـت موجـود و جاری، مسـؤلیت 

اخالقـی خـود را درک کـرده  اداء مناینـد، بدون شـک 

داخلـی  هـای  جریـان  بـارۀ  در  گذشـته  سـال   ۱۹ از 

افغانسـتان کـردار رسـانه هـای جهانـی و عموم رسـانه 

هـا مغرضانـه بوده اسـت، از ایـن به بعد الزم اسـت که 

ماننـد نیویـارک تایمـز رسـانه هـای عامـه هـم در رویه 

خـود تغییـر مثبـت ببـار آورده و بـر رویـه پُر عنـاد خود 

نقطـۀ پایـان بگذارند.
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دیپلوماسۍ  د  شیراټون هوټل چې څومره مجلل دی، 

ورغلې الره دغومره پسته او آسانه نه وه. واقعیت دا دی 

چې طالب مرشانو د پوځي جهاد د کړاوجنې الرې په 

شان د سیاست اغزنه دښته هم په خورا سرت همت او 

پرمتین عزم ګز و ګام کړه. 

۲۰۱۰م کال د امریکا ضد جهاد په تاریخ کې ټاکونکی 

له  سرتاتيژۍ  د  اوباما  د  چې  کال  دې  په  لري،  نقش 

مخې په افغانستان کې د امریکایي اشغالګرو شمیر تر 

ټولو لوړ حد ته پورته شوی و،  په وړاندې یې جهادي 

خوځښت هم اوج ته رسیدلی و، په دې کال تر ټولو 

زیات امریکایي عسکر ووژل شول او د هرکله په نسبت 

د امریکا ډيرې پیسې په افغانستان کې لوګی شوې. د 

کال په اوږدو کې د طالبانو بریايل مقاومت د سپینۍ 

مال  ویوست.  فکر  بریا  پوځي  د  څخه  مغزو  له  ماڼۍ 

محمد عمر مجاهد چې په زابل کې یې د یوه خړ کيل له 

خټین اطاق څخه د جهاد ډګر څاره، ښایي دا یې درک 

کړي وو چې نور امریکا له جوش څخه د هوش پوړۍ 

رس  شاید  ويش  وررسه  خربې  که  او  راغورځیدلې  ته 

یې پې خالص يش. په همدې کال د مال محمد عمر 

مجاهد په مستقیم هدایت دطالبانو سیايس استازو په 

لومړي ځل له امریکایي ډیپلومانو رسه مخفي لیده کاته 

او خربې وکړې. چې همدا پروسه وروسته د تفاهم د 

لس کلنې لړۍ لومړنی ګام شو.

کلن  لس  باندې  څه  مذاکراتو  د  امریکا  او  طالبانو  د 

مزل له اوږدو کږلیچونو، پیچومو او لوړو ژورو راتېر 

شو. لومړين متاسونه، مخفي لیده کاته، د قطر کوربه 

د  او  افتتاح  دفرت  د  ورتګ،  استازو  د سیايس  او  توب 

یوه  باالخره  او  تبادله  خربسازه  بندیانو  د  النجه،  بیرغ 

اوږده موده رسدرګمي او سیايس خامويش چې حتی 

منځ  دې  په  وه.  کړې  هیره  پروسه  قطر  د  یې  ډیرو  له 

کې کرزی الړ او ارشف غني راغی او هلته امریکا کې 

هم د اوباما ګوند ټرمپ ته وبایللـه. ټرمپ هم د بوش 

افغانستان خپله  په  او اوباما په څیر تر هر څه مخکې 

پوځي سرتاتیژي تجربه کړه، چې په شکست محکومه 

شوه. د ټرمپ د سرتاتیژۍ او وررسه د پوځي، سیايس 

او د نیکولسن په خربه مذهبي فشارونو ناکامۍ باالخره 

سپینه ماڼۍ دې ته راوسته چې له مذاکراتو پرته بله الر 

نشته. نو ځکه خو د 2018 م په جوالی کې امریکایي 

قاري سعید زرمتیتر شیراټون سخته الره
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پالوی په قطر کې د طالبانو دفرت ته له یوه نوي او متامیز 

او  ته وویل: موږ  امریکایانو طالبانو  پیغام رسه ورغی. 

تاسو ۱۷ کاله رسه وجنګېدو، امریکا په خپل تاریخ کې 

ته  موږ  کې  کاله  اتلس  په  لري،  نه  جګړه  اوږده  دومره 

معلومه شوه چې که همدومره نور هم وجنګیږو یو بل 

نه شو ماتوالی، نو د دواړو خواوو لپاره ښه دا ده چې 

معضله په خربو خالصه کړو.

مخامخ  د  منځ  تر  امریکایانو  او  طالبانو  د  ډول  دې  په 

پړاوه  درې  شوه.  پیل  ډول  جدي  په  پروسه  مذاکراتو 

او شپږ  کال کې وشوې  په ۲۰۱۸  کاته  لیده  او  خربې 

ول،  نه  آسانه  مذاکرات  دا  کې.  کال  م  په ۲۰۱۹  پړاوه 

په پیل کې امریکا د نړیوال زبرځواک له دریځه ځان پر 

طالبانو برالس ګاڼه، خو وروسته یې کرار کرار د پوځي 

ډګر غوندې په مذاکرايت میز هم چلند بدل شو. د طالبانو 

لپاره  د مذاکراتو دا پړاوونه خورا سرته ابتال وه. امریکا د 

فشار پریامنه وسائل په الس کې لرل. د دمذاکراتو دریم 

پړاو چې په ابوظبي کې تررسه شو. یوه ګډونوال یې راته 

وویل چې امریکا، سعودي، امارت، پاکستان او وررسه 

او  و  ایتالف کړی  ته  دیپلوماتانو  ټولو ګډونوالو طالب 

ټینګار  ژبه  په  زاریو  د  کله  او  د زور  کله  یې  پر طالبانو 

کاوه چې هلته بهر په مته ناست د ارشف غني استازي 

وکړي.  مالقات  یو منایيش  فقط  الله محب رسه  حمد 

خو طالبانو په ځغرده ژبه ټولو ته د رد ځواب ورکړ. 

له  طالبانو  کې  مذاکراتو  اوږدو  پړاوو  څو  په  ورپسې 

وکړه.  بازي  چنه  پورته  اټکل  تر  رسه  اړخ  امریکایي 

امریکایان چې د مذاکراتو پروسه یې یو طرفه جاده ګڼله، 

په خپله محاسبه کې خطاوتيل ول. طالبان د پوځي ډګر 

ماتیدونکي  نه  او  رسسخت  هم  رس  پر  میز  د  غوندې 

امریکا  د  او  اې  آې  پینټګان، يس  ماڼۍ،  سپیني  د  ول، 

د وزارت خارجه مذاکرايت استازي یې تر ورځو ورځو 

بوخت وساتل او د توافق نامې په یوه یوه ټکي یې وررسه 

اوږده دالئل وویل. خو کله چې له نهه پړاوه مذاکراتو 

لغو  پروسه  مذاکراتو  د  ټرمپ  ولسمرش  امریکا  د  بعد 

اعالن کړ، ځینو د سطحي فکر خاوندانو د ټرمپ ټویټ 

د طالبانو د سیايس زوال پیالمه ګڼله. اما طالبانو حواس 

ونه بایلل. مال برادر آخند د ټرمپ له ټویټ وروسته خپل 

ملګري راټول کړل او هامغه د مال محمد عمر مجاهد 

خربه یې ورته وکړه چې: دوی به خپل کار کوي او موږ 

خپل . . . باید خپل کار ته متوجه شو او رس له اوسه د 

سیمې او نړۍ تأثیر ګذارو هیوادونو ته سفرونه ولرو تر 

نه  موږ  پروسه  مذاکراتو  د  کړو چې  تفهیم  ته  نړۍ  څو 

ده ناکامه کړې. له دې وروسته طالبانو ګڼو هیوادونو ته 

ديپلوماتیک سفرونه وکړل.

د ټرمپ له انکار وروسته تر درې میاشتو پورې د مذاکراتو 

پروسه په ټپه ودریده، په دې موده کې ښکیلو  اړخونو 

یوازې د بندیانو تبادلې پر رس مذاکرات وکړل چې دغه 

تبادله په نومرب کې تررسه شوه. باالخره د ۲۰۱۹ م کال د 

ډسمرب په شپږمه د امریکایي پالوي مرش خلیلزاد یو ځل 

بیا قطر ته الړ او له طالبانو رسه یې د مذاکرايت پروسې 

له رسه دپیلولو خرب ورکړ. 

هم  موده  تر ۲۹مې  فربورۍ  د  بیا  له شپږمې  د ډسمرب 

ټینګار  اوربند  په  ټرمپ  وه.  کړاوجنه  شان  په  پخوا  د  

درلود، خو طالبانو وررسه نه منله، تر دې چې د )اورکم( 

پوځي  د  لپاره  اونۍ   یوې  د  او  رامنځته شوه  اصطالح 

د   ۲۱ په  فربورۍ  د  وشو.  توافق  کمښت  په  عملیاتو 

امریکا خارجه مایک پمپیو اعالن وکړ چې د جنورۍ په 

۲۹ به د طالبانو او امریکا تر منځ توافقنامه امضاء يش 

او له هغه وړاندې به نظامي عملیات د یوې اونۍ لپاره 

راکمیږي. په دې ډول هغه موافقه حتمي شوه چې تر دې 

وړاندې ډیرو ته یوازې بوختوونکې افسانه ښکارېده.

یوه  لسمه(  حوت  د   ( فربورۍ۲۹  د  چې  څنګه  لکه 

استثنايئ نیټه ده) ځکه په اکرو کلونو کې دغه میاشت 

۲۸ ورځې وې( همداسې د کب د لسمې توافقنامه له 

رسه ترپایه استثنايئ او فوق العاده ده. طالبان په استثنايئ 

هغه  له  نړۍ  د  کې،  وضعیت  نورمال  غیر  او  رشایطو 

چې  کوي  ترالسه  وثیقه  انخالء  پوځي  د  څخه  ځواک 

ټانکز(  ټینک   ( د  او  ماغزه  متفکر  نړۍ  انساين  د  ښایي 

مراکز ورته توجیه پیدا نکړای يش. خو تر شیراټون هوټل 

رسیدلی دا تر اټکل پورته مزل د مال محمد عمر مجاهد 

له هغې خربې رسچینې اخيل چې ویيل یې و: موږ ته 

الله تعالی د بریا او جورج بوش د ناکامۍ وعده راکړې، 

موږ به وګورو چې د چا وعده رښتیني ده. رحمه الله 



30

طالبان  میان  موافقتنامه  امضای  از  بعد  طوریکه  هامن 

زیادی جهت  های  آمریکا، خوشبینی  متحده  ایالت  و 

رسیدن به صلح، رفاه و آسایش وجود دارد؛ اما بازهم 

این  به  راجع  هم  هایی  نگرانی  ها،  کنار خوشبینی  در 

موضوع در جای خود باقی مانده است.

باز  نسبتاَ  انداز  چشم  با  مبحث  این  به  ما  اگر  یقینا 

ساله   ۱۹ جنگ  که  شد  خواهیم  متوجه  بنگریم،  تری 

افغانستان از هامن ابتدا یک عمل ناسنجیده، نامعقول 

که مسوولیت  بود.  تاریخ برشیت  در  بزرگ  و جنایتی 

ما  عزیز  در کشور  دراین ۱۹ سال  که  متامی جنایاتی 

جانی،خسارات  های  قربانی  از  اعم  پیوست؛  بوقوع 

با  ما،  وملی  دینی  های  ارزش  به  مالی وهتک حرمت 

آمریکا و متحدان اوست.

و  سعی  متامی  آمریکا  و  ناتو  سال   ۱۹ دراین  گرچه 

تالش خود را به خرج دادند و از راه های مختلفی از 

قبیل: فشار حداکری نظامی، نفوذ بر بعضی از رهربان 

و  فراوان  جای  به  نا  های  گذاری  رسمایه  سیاسی، 

بسیاری کارهای دیگر تا در افغانستان مانده گار شوند 

را  این  اما  داشتند  را  کشور  دایمی  تسخیر  قصد  وآنان 

فراموش کرده بودند که این جا ویتنام جنوبی نه بلکه دژ 

تسخیرناپذیر؛ افغانستان است.

ملت غیور، بلندهمت و با شهامت ما بار دیگر به تجاوز 

آزادی،  آرمان  به  رسیدن  مسیر  ودر  گفتند  نه  واشغال 

خسارات زیادی را متحمل شدند. واز برکت خون پاک 

این  پذیرفنت  به  ناچار  متجاوزین  و  خارجیان  شهیدان 

شدند که کاسه و کوزه خود را از کشور ما جمع کرده و 

رسزمین ما را ترک کنند.

و  خارجیان شکست خورده  محرتم  گان  خواننده  بلی 

روسیاه میروند واین یک امر طبیعی است؛ زیرا آنان به 

آبایی من و  این خاک رسزمین  ندارند  تعلق  این خاک 

توست، و ما بخاطر حراست از این خاک قدم به قدم و 

وجب به وجب خون داده ایم.

 اما موضوع قابل بحث اینجاست که تا چه حد میتوان 

شگافهای  بردن  بین  از  جهت  در  ها  فرصت  این  از 

موجود در ملت استفاده کرد؟ 

تعامل،  مذاکره،  دین  اسالم  مبین  دین  که  آنجایی  از 

 عبدالحمید »مسلم«افغانستان؛ دژ تسخیر ناپذیر 

)به مناسبت دهم حوت روز پایان اشغال(
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است  آمیز  مساملت  همزیستی  و  گذشت  مدارا، 

پس بر ما افغان ها هم منحیث مسلامن الزم است 

تا در چارجوب مذاکرات از آموزه ها وارزش های 

اسالمی پیروی کنیم.

باید  اقدام  اولین  در  االفغانی  بین  مذاکرات  در 

دست  وعدّوت  بیجا  انتقادهای  ورزی،  کینه  از 

برداشت حتی اگر برای یکبار هم که شده مصالح 

ملی را بر مصالح تیمی ترجیح داد.

تقریبا  گذشت  از  بعد  که  بکنیم  فراموش  نباید  ما 

۱۹ سال چنین یک فرصت مهمی جهت رسیدن 

بر  است. پس  آمده  به وجود  بین طرفین  توافق  به 

به نحو  این فرصت رس نوشت ساز  از  ماست که 

گذشت  اخوت  که  باشد  کنیم؛  استفاده  احسن 

وبرادری ما برای نسل های آینده مثال زدنی باشد.

اما چالش هایی که مذاکرات با آن مواجه است:

سعی وتالش بیگانگان جهت مداخله در   * 

مذاکرات بین االفغانی

*         بی اعتامدی طرفین به یکدیگر

عدم توافق روی مسایل جزیی قابل بحث   *

نباید به هیچ سازمان  طرفین در مذاکرات بین االفغانی 

یا کشور دیگری اجازه دخالت در موضوعات را دهند 

چون در عرص حارض هر کشور یا سازمانی منافع خود 

بر  در چنین حاالتی  نباید  میگیرد وشام هم  نظر  مد  را 

آنان اعتامد کنید؛عرف افغانی هم بر این امر حکم میکند 

که اگر بین دو برادر در یک خانه مشکلی داشته باشند 

و امکان حل آن هم در خانه وجود داشته باشد، سوم 

شخص حق دخالت در امور خانگی را ندارد.

زمانی طرفین در مذاکرات با هم تعامل کرده می توانند 

اینصورت  غیر  در  باشند  داشته  اعتامد  یکدیگر  بر  که 

دشوار به نظر میرسد که با وجود عدم اعتامد بر یکدیگر 

بازهم طرفین با هم دیگر تعامل کنند.

مقطع  دراین  باید   مردم  ما  که  اینجاست  عطف  نقطه 

ذمه  دهیم وچگونه  انجام  اقدامی  تاریخی چه  حساس 

داری خود را نسبت به کشور عزیز خود ادا کرده باشیم؟ 

به نظر بنده وبا در نظرداشت رشایط حیاتی و رسنوشت 

ساز کشور فرصتی را که فراهم شده است تحت هیچ 

رشایطی نباید از دست داد زیرا اگر ما این فرصت را از 

دست دهیم مطمنئ باشید که نسل های آینده از ما در 

نخواهند گذشت و مورد لعن ونفرین آنان قرار خواهیم 

گرفت.

سلحشور  مسلامن  یک  منحیث  ما  وجیبه  این  بنابر 

وافغانی رسمچار اینست که هر کدام ما در هر جا یا در 

هر موقفی که قرار داریم مصلحت ملت را بر مصلحت 

تیم ترجیح دهیم.

هر کدام ما وظیفه دارد که چه از طریق مستقیم کسانی 

که با طرفین ارتباط مستقیم دارند و چه به صورت غیر 

مساجد،  های  تریبون  طریق  از  کرام  علامی   ( مستقیم 

فعالین جامعه ی مدنی، حرش عمومی در دنیای مجازی 

افراد( تالش کنیم که در زود ترین  جهت ذهنیت دهی 

فرصت بدون قید ورشط مذاکرات را رشوع شود و در 

صورتی که تالش مردمی بر طرفین وجود داشته باشد، 

امر مسلّمی است که طرفین باهم تعامل خواهند کرد.

اینجاست که ما حداقل وجیبه افغانی واسالمی خود را 

در قبال ملت خود انجام داده ایم.

 تالش و کوشش حداکری مردم در تفاهم بین االفغانی 

تنها راه حل برای تعامل در مذاکرات بین االفغانی است. 

به امید افغانستانی آزاد؛ آباد و متحد.

 

*** ملت غیور، بلندهمت و با شهامت ما بار 
مسیر  در  و  گفتند  نه  اشغال  و  تجاوز  به  دیگر 
را  زیادی  خسارات  آزادی،  آرمان  به  رسیدن 
شهیدان  پاک  خون  برکت  از  و  شدند.  متحمل 
این  پذیرفتن  به  ناچار  متجاوزین  و  خارجیان 
شدند که کاسه و کوزه خود را از کشور ما جمع 

کرده و سرزمین ما را ترک کنند.
تعامل  هم  با  مذاکرات  در  طرفین  ***زمانی 
داشته  اعتماد  یکدیگر  بر  که  توانند  می  کرده 
باشند در غیر اینصورت دشوار به نظر میرسد 
که با وجود عدم اعتماد بر یکدیگر بازهم طرفین 

با هم دیگر تعامل کنند.
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امـروز روز رسنوشت سـاز و درخشـان و  باشـکوهی 

افتخـارات  بـه  دیگـری  زریـن  بـرگ  امـروز  اسـت. 

در  نوینـی  فصـل  امـروز  شـد.  افـزوده  افغـان  ملـت 

تاریـخ افغان زمیـن گشـوده شـد. آنچـه در دوحـٔه قطر 

بـه وقـوع پیوسـت، حاصـل شـاهکاریهای طالیـی و 

کارنامه هـای زرین ملـت قهرمان و غیور و شـهیدپرور 

افغـان اسـت، ملتـی کـه در راسـتای تحکیـم رشیعت 

اسـالم و حفـظ آزادگـی و دفـاع از مرزهـای وطـن و 

دفـاع از حرمـت و نامـوس و تاریـخ خـود تـا کنـون 

نزدیـک بـه دو میلیـون شـهید تقدیـم کرده اسـت. این 

الله هایـی که متاشـا می کنید از خون شـهیدان اسـالم 

دمیده اسـت. تاریـخ پرافتخـار افغان زمین گواه اسـت 

کـه ایـن ملت هرگـز در مقابل کفر و ظلـم و زورگویی 

رس خـم نکـرده اسـت، بلکـه بـا اسـتقامت و پایداری 

و رسبلنـدی در مقابـل هـر سـتمگر و اشـغالگری قـد 

علـم کـرده اسـت. ایـن ملت هرگـز زیر بار ظلـم و زر 

و زور منـی رود. ایـن ملـت از مقدسـات و ارزش ها و 

آرمان هایـش یـک قـدم عقـب منی نشـیند. وقتـی یک 

مجاهـد بـر خدایـش تـوکل کنـد و آسـتین بـاال بزنـد 

هیـچ قدرتی جلـودارش نیسـت.

بـد نیسـت بـرای شـام خاطـرٔه کوتاهـی در خصـوص 

نـربد بی امـان جوانـان افغان علیـه اشـغالگران تعریف 

بـودم.  رفتـه  بندتیمـور  پیـش  سـال  چنـد  مـن  کنـم. 

وقتـی از آنجـا برگشـتم از رشـادت های جنجگویـان 

بندتیمـوری سـخت متاثر شـده بـودم، تاثـرم را به طور 

مـزاح ایـن گونـه تعبیـر می کـردم، می گفتـم: »عجـب 

کـه  کرده انـد  لـج  انـگار  هسـتند!  لجبـازی  آدم هـای 

بایـد بجنگنـد و بـازی را بربنـد«. این هـا وقتـی از یک 

غالم اهلل هلمندیاز خون شهیدان ات آزادی وطن
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عملیـات برگردنـد و عملیـات را گـزارش کننـد، 

باهیجـان و شـادی حـرف می زننـد تـو  طـوری 

گویـی مسـابقٔه کرکـت را برده انـد و حریـف را 

شکسـت داده انـد.

اشـغال  پایـان  توافق نامـٔه  امضـای  بـا  امـروز 

پیـروزی بینظیـری بـرای ایـن ملـت رقـم خـورد. 

ایـن توافق نامـه بـه منزلـٔه حیـات نویـن و تزریـق 

خـون تـازه ای در کالبـد دیپلامتیـک ایـن ملـت 

روزی  مـا  معـارص  تاریـخ  در  امـروز  اسـت. 

کـه  اسـت  روزی  اسـت،  ارزشـمند  و  باشـکوه 

جهـان اسـالم در تاریخ نزدیک شـان کمـرت چنین 

روزی را شـاهد بوده انـد. امـروز در مقابل چشـم 

جهـان یـک رویـداد تاریخی اتفـاق افتـاد. امروز 

بیرق سـفید اسـالم بـر بیرق کفـر و اشـغال پیروز 

گشـت. امـروز ایـن ملـت بـا دسـت خالی پـوزٔه 

دشـمن را بـه خـاک مالیـد. امـروز ایـن ملـت به 

یمـن ایـامن بـه خـدا و توکل بـر خدا و بـه برکت 

توانسـت  مثال زدنـی اش  و خودبـاوری  فوالدیـن  عـزم 

ایـن پیروزی باشـکوه را رقم بزند. امـروز درخت آزادی 

بـه مثـر نشسـت، درختـی که بـا خـون شـهیدان آبیاری 

است. شـده 

امضـای  به منظـور  قطـر  دوحـٔه  در  کـه  مراسـمی 

توافق نامـٔه پایـان اشـغال برگـزار شـد جشـنی ملـی و 

ایامنی اسـت که چشـم هر مسـلامن را خنـک می کند. 

ایـن پیـروزی خاری در چشـم هر دشـمن خواهـد بود. 

دشـمن هرگـز چشـم دیـدن ایـن موفقیـت را نخواهـد 

بـرگ  دیپلامتیـک  روی  از  توافق نامـه  ایـن  داشـت. 

»امـارت اسـالمی«  بـرای  بلنـدی  بسـیار  برنـده و گام 

اسـت که امـارت اسـالمی در حقیقت عضـوی از پیکر 

ملـت افغـان و آیینـٔه متام عیـار آرمان هـای ملـت افغان 

مـی رود. به شـامر 

در ایـن مراسـم ثابـت شـد کـه عاقبـت همیشـه از آن 

اسـالم و حقانیـت و صداقـت اسـت، ثابـت شـد کـه 

ایـامن از اسـلحه قوی تـر اسـت . آیـا بـزدل می توانـد 

اسـلحه  آیـا  دهـد؟  اسـلحه شکسـت  بـا  را  دشـمنش 

می توانـد یـک بـزدل را تبدیـل بـه یـک قهرمـان بکنـد؟ 

اگـر قهرمانی دسـت خالی باشـد او را ترسـو می دانید؟ 

هرگـز! قهرمـان، قهرمـان اسـت، هرچنـد دسـت خالی 

باشـد و ترسـو، ترسـو اسـت، هرچند تـا دندان مسـلح 

باشـد. امـروز اشـغالگران در برابـر ارادٔه آهنیـن جوانان 

افغـان زانـو زدنـد و بر ذلـت و خواری و شکست شـان 

امضـا کردنـد، پذیرفتنـد که اشـتباه کرده اند، به شـهامت 

ایـن ملت غیـور و دلیرمـرد اعـرتاف کردند. امـروز آنان 

اعـرتاف کردنـد کـه در چه منجالبـی گیـر افتاده اند و با 

چـه آهنین مردانـی طـرف هسـتند.

دسـت  بـه  یک شـبه  و  زحمـت  بـدون  پیـروزی  ایـن 

نیامـده اسـت. ایـن پیـروزی حاصـل زحـامت فـراوان 

و تالش هـای مسـتمر اسـت. در مسـیر به دسـت آوردن 

بـرای  پیـروزی خون دل هـا خـورده شـده اسـت.  ایـن 

به دسـت آوردن ایـن پیـروزی چـه خون های پـاک و چه 

اشـک های معصومانـه کـه ریختـه شـده و چـه رسهای 

نازنینـی کـه از تـن جـدا شـده و چـه جوانـان برومندی 

کـه اسـیر قربها گشـته اند. این پیـروزی نقطـٔه پایان یک 

پیوست،  وقوع  به  قطر  دوحة  در  آنچه   ***
حاصل شاهکاریهای طالیی و کارنامه های زرین 
است،  افغان  شهیدپرور  و  غیور  و  قهرمان  ملت 
و  اسالم  شریعت  تحکیم  راستای  در  که  ملتی 
از  دفاع  و  از مرزهای وطن  دفاع  و  آزادگی  حفظ 
حرمت و ناموس و تاریخ خود تا کنون نزدیک به 

دو میلیون شهید تقدیم کرده است. 

به منظور  قطر  دوحة  در  که  مراسمی   ***
شد  برگزار  اشغال  پایان  توافق نامة  امضای 
جشنی ملی و ایمانی است که چشم هر مسلمان 
را خنک می کند. این پیروزی خاری در چشم هر 
دشمن خواهد بود. دشمن هرگز چشم دیدن این 

موفقیت را نخواهد داشت.
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داسـتان طوالنی اسـت؛ داسـتانی پـر از فراز و نشـیب، 

داسـتانی رسشـار از رنـج و درد، داسـتانی ماالمـال از 

خسـتگی ها و بی خوابی هـا و گرسـنگی ها و تشـنگی ها 

و قربانی هـا و تالش هـای پیایـی، داسـتانی کـه از هـر 

برگـش خـون می چکـد. مسـیر آزادگـی و مردانگـی و 

مسـیر تحکیـم رشیعـت پرپیـچ و خم اسـت.

ایـن پیـروزی مثـرٔه جهـاد مقـدس و راه درازی اسـت، 

راهـی کـه پیمودنـش بیـش از چهـار دهه طول کشـیده 

اسـت. این پیـروزی دسـت رنج رزمندگان سلحشـور و 

شـهیدان گلگون کفـن اسـت، شـهیدانی کـه از خـواب 

را  عزیـز  و جـان  راحـت گذشـتند  زندگـی  و  خـوش 

کـف دستشـان گذاشـتند و فـراق پـدر و مـادر و زن و 

بچـه را به جـان خریدنـد تـا درخت ریشـه دار اسـالم را 

بـا خـون پاک شـان  آبیـاری کننـد. بلـه ایـن بـوی جهاد 

مقـدس اسـت که گوشه گوشـٔه ایـن خـاک را عطرآگین 

و فضـای ایـن وطـن را بـا طـراوت کرده اسـت.

رسزمیـن افغـان رسچشـمٔه رشـادت ها و فداکاری هـا و 

قربانی هـا اسـت. ایـن رسزمیـن بـا توجـه بـه موقعیـت 

سیاسـی و اقتصـادی و جغرافیایـی اش در طـول تاریخ 

کانـون توجـه کشورگشـایان و قدرت های بـزرگ جهان 

بـوده اسـت، ولـی انـگار وجـود نازنیـن ایـن جوانـان 

برومنـد خـاک زخم خوردٔه وطـن را در برابـر بدخواهان 

و دشـمنان اسـالم بیمـه کـرده اسـت. نقـش جوانـان 

باایـامن در میدان هـای نـربد انکارناپذیـر اسـت.

هـرگاه دشـمنان بـر خـاک وطـن تاخته انـد و آیین 

و نامـوس مـا را تهدیـد کرده انـد، ایـن جوانـان بـا 

ایـامِن راسـخ و عـزم فوالدیـن بـه مصاف دشـمن 

و  آفریده انـد  جاویـد  حامسـه های  و  رفته انـد 

دفـاع  جانانـه  وطـن  خـاک  و  اسـالمی  کیـان  از 

بیابان هـای  و  هندوکـش  ارتفاعـات  کرده انـد. 

شـامل  شـاداب  باغ هـای  و  قندهـار  و  هلمنـد 

گـواه ایـن حقیقت هسـتند. هـر وجب ایـن خاک 

گشـته  سـیراب  شـهیدان  خـون  از  زخم خـورده 

معطّـر  نسـیم  وطـن  ایـن  گوشـٔه  هـر  از  اسـت. 

شـهادت مـی وزد و بـر سـینٔه هـر مؤمـن می خزد. 

بلبـالن این وطن انـگار با بوی عطرانگیز شـهیدان انس 

گرفتـه و بر بـاالی مزار شـهیدان با نوایـی غم انگیر آواز 

می خواننـد. اگـر دیگـِر ملت هـا بـه سلربیتی های شـان 

می بالنـد مـا بـه شـهیدان مان افتخـار می کنیـم کـه در 

میـدان فـداکاری به سـان سـتاره می درخشـند و یـاد و 

نـام شـان آرام بخـش روح و روان مـا اسـت.

کاش این شـهیدان امروز از باالی آسـامن ها، از بهشت 

بریـن رسک می کشـیدند و بیـرق سـفید اسـالم را کـه بر 

فـراز آسـامن دوحـه از خوشـحالی بـه وجـد آمـده بود 

و می رقصیـد متاشـا می کردنـد و ایـن جشـن ملـی و 

ایامنی را که دسـت رنج خودشـان اسـت، دیـد می زدند 

و در ایـن شـادی بـا مـا رشیک می شـدند.

ایـن توافق نامـه برای مـا پیام آور پیـروزی و مـژدٔه آزادی 

دست نشـاندٔه  و  نامـرشوع  رژیـم  بـرای  امـا  اسـت، 

کابـل تلنگـری اسـت که اصـال انتظـارش را نداشـتند، 

چنیـن  ایـن  رسوران شـان  منی کردنـد  خیـال  هرگـز 

»ناجوامنردانـه« پشت شـان را خالی کنند و تنهای شـان 

بـا  تـا  گذاشـت  تنهـا  را  آنهـا  آمریـکا  بلـه  بگذارنـد. 

رسنوشت شـان روبه رو شـوند و تاوان خیانت های شـان 

را پـس دهنـد و توسـط ملـت و تاریـخ خـود مؤاخـذه 

شـوند. بلـه این تلنگـر روحیـٔه جنگجویـان ارشف غنی 

می کوبـد. درهـم  به شـدت  را 

و  رشادت ها  سرچشمة  افغان  سرزمین 
سرزمین  این  است.  قربانی ها  و  فداکاری ها 
و  اقتصادی  و  سیاسی  موقعیت  به  توجه  با 
توجه  کانون  تاریخ  طول  در  جغرافیایی اش 
بوده  جهان  بزرگ  قدرت های  و  کشورگشایان 
است، ولی انگار وجود نازنین این جوانان برومند 
و  بدخواهان  برابر  در  را  خاک زخم خوردۀ وطن 
جوانان  نقش  است.  کرده  بیمه  اسالم  دشمنان 

باایمان در میدان های نبرد انکارناپذیر است.
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امریکا  رسکردگی  به  اشغالگر  نیروهای  تجاوز  از  بعد 

به  و  کردند  فراموش  را  اصیل خود  فرزندان  ها  بعضی 

خودفروختگان لقب فرزاندن اصیل این میهن را دادند.

تا به حال که بیست سال از اشغال آمریکا گذشته هنوز 

و  رشیعت  واقعی  مدافعین  که  ندانستند   کسانی  هم 

میهن عزیز ما چه کسانی هستند.

خدمات  افغانستان  برای  کسانی  چه  بدانیم  تا  بیائید 

صادقانه و پاک انجام داده  اند و ملت را که سال ها رنج  

کشیده و در تاریکی و بیچارگی به رس برده در آغوش 

خود گرفته اند. آن ها طالبانند. بلی، طالبان اند که علیه 

کفر، بی عدالتی، عریانی، چپاول و غارتگری دست به 

جهاد زدند. این طالبان بود که انارشیسم و ناامنی  های 

که در رستارس کشور سایه افگنده بود را محو کردند و 

باعث  را  فساد  و  رش  که  را  دستانی  به  تفنگ  دستهای 

بودند کوتاه منودند.

رسزمین  در  رحامن  رشیعت  که  زمانی  بود  زیبا  چه 

افغانستان حاکم بود، دست دزد قطع می شد، حکم بر 

زناکار تطبیق می گشت، و حق به حقدارش می رسید.

چه جوانانی عزیزی را آنها را برای آرامش ملتشان قربان 

افغانان  عزت  و  دین  تا  رزمیدند  متوالی  سالهای  منود 

مصئون مباند.

زدند  عقب  را  لذاتش  همه  نبستند،  دل  دنیا  به  طالبان 

بر تن خود بستند و در مقر دشمنان  باروت و بم را  و 

آنها کوبیدند که گامنش را هم منی  بر  با چنان قدرتی 

کردند.

همین خون و قربانی های طالبان افغان بود که غوغایی 

در عامل به پا کرد و  سبب بیداری و بینش خفتگان امت 

شد.

ابر قدرت جهان را به خاک  بینی  همین طالبان بود که 

مالید و متام امیدها و آروزوهایش را به یأس و نا امیدی 

تبدیل کرد.

الله متعال چنان  به کمک  ناچیزشان  با ساز وبرگ  آنها 

به دشمنان خود درس عربت دادند که دیگر تا زنده اند 

فراموش نخواهند کرد. و اینک ما تنازالت دشمن را می 

می  جویی  چاره  طالبان  با  صلح  برای  چقدر  که   بینیم 

کنند. آمریکا با غرور و انانیت که داشت الله متعال آن 

را در مقابل بندگان فقیر و مسکینش )یعنی طالبان( به 

زانو درآورد.

پیرزوی و  داریم که  یقین کامل  متعال  الله  امر  بر  ما  و 

ابراهیم  که  هامنگونه  میگرداند،  ما  نصیب  را  نرصت 

علیه السالم هاجره و اسامعیل – علیهام السالم – را در 

صحراء مدینه تنها گذاشت و خودش روانه شد سپس 

ای  زد،  صدا   – السالم  علیهام   – ابراهیم  برای  هاجره 

ابراهیم ! آیا خدا به تو دستور چنین کاری را داده است. 

گفت : بلی

سپس هاجره – علیها السالم – گفت : پس این طور که 

است هیچگاه الله متعال ما را به حال خود منی گذارد. 

این بود یقین کامل هاجره علیها السالم به الله.

پس ما همچنان یقین داشته باشیم که الله متعال حتام 

برای ما پیروزی و نرصت می بخشد.

إن شاء الله آن روز نزدیک است که بیرق سفید توحید 

و چشامن غمدیده  درآید  اهتزاز  به  کابل  های  قلعه  در 

مظلومین به تبسم و لبخند تبدیل گردد.

فرزندان راستین میهن
عبداهلل کابلی

طالبان



36

عرص رو شنبه ۱۰ حوت سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی 

بود که در شهر دوحه، پایتخت کشور قطر پیامن نامهء  

میان امارت اسالمی افغانستان  و ایاالت متحده امریکا 

زمانی  اهمیت  لحاظ  از  موضوع  این  که  شد  امضا 

و  خربی  های  رسانه  وسیع  پوشش  زیر  اش  مکانی  و 

و  ها  مصاحبه  اخبار،  رسخط  و  گرفته  قرار  اجتامعی 

نشستهای خربی شد . 

تاریخی،   قضیه  این  از  استقبال  و  واکنش  در  ظاهراً 

افغانها به دو کتگوری تقسیم شدند:

روحانیون،  )علامء،  افغانها،   اکر  اول:  گروه  ا(   

محصلین، مجاهدین، تجارت پیشه گان  و سایر اقشار 

اهمیت  حایز  و  مهم  ایشان  نظر  واقع  )در  که  جامعه( 

است( از ادامهء جنگ و خونریزی رنج برده و خواهان 

تامین عدالت اسالمی و امنیت و امنیت آرامش جامعه 

هستند و راضی نیستند که کشور و ملت افغان قربانی 

اهداف و خواسته های سوء اشغالگران و فرصت طلبان 

داخلی شود، امضای این پیامن را به فال نیک گرفته و 

آن را برای ختم اشغال، اخراج لشکر متجاوز  خارجی، 

تشکیل حکومت مستقل اسالمی و برای فروکش منودن 

سال   ۱۹ از  که  وحشت  و  خشونت  جنگ،  تنور  آتش 

شان  مزدبگیر  عامل  و  اشغالگران  سوی  از  بدینسو  

و  دانستند  مهِم  گام  شود،  می  تر  ور  شعله  بروز  روز 

پیامن  این  قبال  در  را  شان  قلبی  رسور  و  خوشحالی 

تاریخی ابراز کردند . 

ب( گروه دوم: عدهء کِم از افغانها، رهربان رژیم کنونی 

مدنی،  جامعه  فعالین  ها،  خواننده  ها،  رقاصه  کابل، 

خون  و  طلب  جنگ  قومندانان  و  مختلسین  مفسدین، 

ریز که نفع شان در چرخیدن آسیاب جنگ بوده و ادامهء 

اشغال و حضور نیروهای متجاوز خارجی و بودن نظام 

و  هوا  به  رسیدن  برای  فرصت  را  فحشا  و  فساد  مدافع 

خواهشات نفسانی و اهداف شخصی شان می دانند،  

امضای این پیامن را به فال بد گرفته و آن را رسآغاز فصل 

جدید از جنگهای داخلی ،  از دست رفنت دستاوردهای 

فرار  دموکراسی،  نظام  انحالل  کابل،  رژیم  سالهء   ۱۸

ثرومتندان، تاجران  و خربنگاران از کشور می دانند .

چنانچه همه می دانند، ملت افغان یک  ملت مسلامن، 

هیچگاه  تاریخ  در  که  هستند  آزادمنش  و  آزادیخواه 

اسارت، بردگی و غالمی اجنبی را قبول نکرده  و سالیان 

از  شان  کشور  آزادی  و  استقالل  حفظ  برای  متامدی 

زیر اشغال بیگانگان و برای دفاع از ارزشها و نوامیس 

و  داده  قربانی  نفر  هزار  صدها  جنگیده،  مسلامنان 

ملیاردها دالر خسارات مالی متقبل شدند .

 ۲۰۰۱ سال  از  که  امریکاییها  اشغال  طوالنی  دورهء 

مبارزات  های  دوره  از  نیز  دارد،  ادامه  بدینسو  میالدی 

طاقت فرسا و تاریخیست که افغانها علی رغم ضعف و 

ناتوانی شان در مقابل قدرمتندترین ارتش دنیا شجاعت 

دشمن  برای  و  دادند  نشان  خود  از  بینظیر  شهامت  و 

مغرور که یگانه راه حل مشکالت سیاسی را زور و زر 

و دبدبهء  نظامی و میدان جنگ می دانست فهامندند 

تابع  تفنگ  و  با زور توپ  را  افغان  توان ملت  که منی 

سعید مبارز

پیمان پایان اشغال؛ 

نویدها و بشارتها 
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خویش ساخت و نقشه ها و سیاستهای شوم خود 

پیاده کرد. دشمن کر و کور که نه  را باالی شان 

سخن ضعیفان را می شنید و نه به حال زار ایشان 

دل می سوختاند، فهمید که جهت رهایی از این 

با  نا متام راه جز عقب نشینی و مذاکره  جنجال 

این ملت نیست.

مسلم است که ملت مسلامن و متدین افغان که 

واال  اهداف  جهت  مشرتک  بطور  آن  فیصد   ۹۵

حکومت  تشکیل  و  استقالل،  آزادی،  بزرگ  و 

اسالمی قربانی داده و جان دادند و مال دادند، از 

هر گاِم که جهت آزادی این میهن و ختم حضور 

منحوس نیروهای اشغالگر و اعادهء نظام عدل اسالمی 

برداشته شود، استقبال می کنند و خوشحال می شوند و 

فقط عدهء قلیل و اقل از اراجیف و فرزندان ناخلف این 

خاک که بعنوان ابزار در دست دشمنان هستند که حرفه 

و کار شان غالمی و بردگی سیاسی، عیاشی، فحاشی، 

فساد، اختالس، رشوت، زورگویی و قلدری می باشد  

که نه عزت و رشف دینی برای شان معنا و مفهوِم دارد 

و نه از  استقالل ملی، سیاسی، فکری و فرهنگی چیزی 

از  این فرصت مقطعی  آنها  دانند. واضح است که  می 

اشغال کشور را بهرتین زمینه برای رسیدن به خواهشات 

نفسانی شان دانسته  وهر نوع پیرشفت و ترقی در راستای 

واقعی  مسلامنهای  آزادی  و  اسالمی  تاسیس حکومت 

همچو خاِر در چشم شان فرو می رود و فوران غضب 

به  گوناگون  های  بهانه  و  مختلف  نامهای  زیر  را  شان 

بیرون می تراوند.

بر  پیامن  این  مثرات  که  است  دیر  هنوز  تا  هرچند، 

از  پیامن  این  که  دارد  احتامل  چون  بنشیند؛  زمین 

های  جناح  مداخالت  توسط  یا  و  اشغالگران  جانب 

دیگر داخلی و خارجی که این پیامن را بنفع شان منی 

دانند، نقض شود اما باز هم پس از امضای این پیامن، 

امیدواریهای به مشام قرش اعظم ملت مسلامن افغان و 

سایر مسلامنان با احساس جهان رسیده است )و می باید 

که برسد(  که در صورت دوام تعهدات این پیامن و عدم 

نقض آن از جانب دو طرف قضیه،  کشور عزیز ما بعد 

از سالیان متامدی و دراز بطور تدریجی از زیر اشغال 

امریکاییها بیرون می گردد و سپس گلیم نظام منحوس 

دموکراسی از این دهکده ویرانه جمع شده و بار دیگر 

زمینهء تشکیل نظام اسالمی و تطبیق احکام الهی و تامین 

عدالت و زندگی مرفه و با آسایش در زیر درفش توحید  

برای همه در این جغرافیای جنگ زده فراهم می شود و 

ظامل به جزای اعامل و مظلوم به حق مسلم اش برسد.

و  فرزندان صدیق  به  افغان  مجاهدپرور  و  متدین  ملت 

آزادی  جهت  اسالمی  امارت  چرت  زیر  که  شان  فداکار 

این رسزمین، اعادهء نظام عدل اسالمی و برچیدن بساط 

فرسودهء نظام دموکراسی مبارزه می کنند و زحامت و 

گام  این  برداشنت  دهند،  انجام می  را  بزرگ  رشادتهای 

بزرگ و نایل آمدن به این مقام پیروزی را مبارک باد گفته 

و برای شان آرزومند برداشنت گامهای مهم تر در راستای 

موفقیتهای  و  اسالمی  و  ملی  بزرگ  اهداف  به  رسیدن 

روزافزون هستند و ضمناً خاطر نشان می سازند که آنها 

به اعضای رهربی امارت اسالمی افغانستان این اطمینان 

را دارند که ایشان هرگز با خون هزارها شهید پاکباز راه 

مجاهد  هزارها  آرمانهای  و  اهداف  با  و  رشف  و  عزت 

جان برکف و با احساسات ملیونها مسلامن با درک و 

با احساس بازی نکرده و تا آخرین مرحله از آرمانها و 

به خون خفته چه در سنگر و  دلخواسته های شهدای 

چه در دفرت دفاع کرده و مبارزه می منایند و امروز نه فردا 

یا پس فردا حتام مثرهء قربانیها و فداکاریهای تاریخی 

شان به زمین می نشیند و ملت مظلوم افغان شاهد یک 

نعمت  به  رسیدن  بخاطر  و  بود  خواهد  بزرگ  پیروزی 

بزرگ آزادی،  همه جشن گرفته و خوشحالی خواهند 

کرد .

و ما ذلک علی الله بعزیز

و  آزادیخواه  مسلمان،  ملت  یک   افغان  ملت 
تاریخ هیچگاه اسارت،  در  که  آزادمنش هستند 
بردگی و غالمی اجنبی را قبول نکرده  و سالیان 
متمادی برای حفظ استقالل و آزادی کشور شان 
ارزشها  از  دفاع  برای  و  بیگانگان  اشغال  زیر  از 
نفر  هزار  صدها  جنگیده،  مسلمانان  نوامیس  و 
مالی  خسارات  دالر  ملیاردها  و  داده  قربانی 

متقبل شدند .
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عبور از گردنه های دشوار ...

داوود مهاجر

حامدا و مصلیا؛ قبل از هر چیز پیروزی مردم افغان زمین 

را بر ائتالف جهانی غرب و غرب گرایان، بعد از دودهه 

جهاد، شهادت و مقاومت در برابر طاغوتیان، به ملت 

غیور و امت مسلامن خویش تربیک می گویم.

مبارزه در میان حق و باطل همیشه بوده و خواهد بود؛ تا 

اینکه خداوند متعال حق را بر باطل پیروز می گرداند. در 

این پیکارها و نربدهای خونین در میان حق و باطل، اهل 

بسیار  سطح  در  تدارکات  و  تعداد  نظر  از  همواره  حق 

پایینی نسبت به اهل باطل بوده اند.

خوردن  شکست  کبیر،  بریتانیای  خوردن  شکست 

به گِل نشسنت کشتی  نیز  اکنون  جامهیر شوروی و هم 

غربی ها در رسزمینی که مردمش جزو فقیرترین کشورها 

آنان(  تعابیر  به  نام جهان سومی ها )نسبت  به  هستند و 

آیه هایی  مصداق  جز  نیست  چیزی  می شوند،  شمرده 

ن ِفئٍَة قَلِيلٍَة َغلَبَْت ِفئًَة كَِثرًَة ِبِإْذِن اللِّه َواللُّه  چون: }كَم مِّ

اِبِريَن{، ترجمه: چه بسا گروه های کوچکی که بر  َمَع الصَّ

گروه های بزرگی -به حکم خداوندی- غالب آمده اند و 

خداوند با صربپیشه گان است.

خداوند  غیبی  امدادهای  از  بعد  را  بزرگ  پیروزی  این 

مردم  بی کران  و  پیاپی  مجاهدت های  مرهون  متعال 

غیرت مند و شهیدپرور رسزمین خود هستیم.

باشیم،  متوجه  آن  به  باید  و  است  مهم  که  چیزی  اما 

این  اساسی  و  نهایی  هدف  به  را  ما  که  است  فرایندی 

حرکت و انقالب می رساند. بعد از سپری کردن دودهه 

تا هنوز گردنٔه اول  با متامی موانع و دشواری ها  پیکار 

دیگر  گردنٔه  دو  دست کم  و  گذاشته ایم  رس  پشت  را 

کم تری  اهمیت  از  اولی  به  نسبت  که  داریم،  پیرشو  را 

برخوردار نیستند.

گردنٔه اول

است  جایی  از  اشغال گر  نیروهای  اخراج  اول  گردنٔه 

که ما را از آن برون کرده اند؛ بیرون کردن آنها از میان 

کوچه و بازارهای این خاک و زمین، بیرون کردن شان 

از گشت و گذار در خانه ها و منزل ها، بیرون کردن فضا 

و زمین کشور از وجود نحس آنان، که برای ملت ما غیر 

افکار  تزریق  و  دیکته  فساد،  و  قتل و کشتار، فحشا  از 

خویش، دیگر دستاوردی نداشته  اند.
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اوجب واجبات  از  شان  کردن  بیرون  آری، 

است:  کرده  امر  متعال  خداوند  چنانچه  است؛ 

ْن َحيُْث  }َواقْتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َوأَْخرُِجوُهم مِّ

که  هر جا  را  آنان  بکشید  و  ترجمه:  أَْخرَُجوكُْم{، 

از جایی که شام را  آنان را  برانید  بیرون  یافتید و 

بیرون کرده اند.

مردم ما با هم دلی و اخالص، دوشادوش هم دیگر 

شهید،  هزاران  شدن  متقبل  از  بعد  توانستند 

زخمی، معیوب، یتیم، بیوه، بی رسپرست و ازبین 

رفنت هزاران خانه، اموال و مواشی، درنهایِت امر 

دشمن تا دندان مسلح را به عقب نشینی از رسزمین شان 

وادار کنند و از آن بیرون  منایند.

گردنٔه دوم

گردنٔه دومی که هم اکنون در مسیر آغازین آن قرار داریم 

و باید بکوشیم تا بر آن نیز غالب آییم و نسبت به دوگردنٔه 

دیگر حایز اهمیت بیشرتی است و بلکه رکن اساسی از 

میان سه محوِر مذکور محسوب می شود، نفاذ رشیعت 

و ایجاد حکومت اسالمی در چارچوب قانون اساسی 

مسلامنان یعنی قرآن، سنت و اجامع امت است.

داریم  قرار  گردنه  این  از  ابتدایی  مراحل  در  اکنون  هم 

از گردنٔه  کنیم، هم چنانکه  آن عبور  از  تا  و می خواهیم 

رفنت  پایین  حال  در  و  کردیم  عبور  اشغالگران  اخراج 

مشکالت  و  موانع  خود  از  این راه  اما  هستیم؛  آن  از 

کند؛  کُند  را  راه  پیمودن  که شاید  دارد  را  به خصوصش 

اما الزم است تا همگی احتیاط های الزم را به کار گیریم 

ایجاد کرده اند  پرتگاه هایی که دشمنان  از لغزیدن در  و 

و  محکم  درست،  را  گام ها  و  بداریم  محفوظ  را  خود 

استوار بگذاریم.

نفاذ رشیعت یا ایجاد حکومت اسالمی بر مبنای اصول 

و قواعد رشعی جزو واجبات و اهداف اساسی جهاد 

إِن  }الَِّذيَن  می فرمایند:  متعال  خداوند  چنانچه   است؛ 

َوأََمُروا  كَاَة  الزَّ وَآتَُوا  اَلَة  الصَّ أَقَاُموا  اأْلَرِْض  ِف  كَّنَّاُهْم  مَّ

ِبالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنَكِر َولِله َعاِقبَُة اأْلُُموِر{، ترجمه: 

آنانیکه چون آن ها را در زمین قدرت دهیم، مناز را بر پا 

می دارند، زکات را ادا می کنند، به کارهای نیک دستور 

می دهند و از کارهای بد باز می دارند. و در جایی دیگر 

ارشاد الهی است: }َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى الَ تَُكوَن ِفتَْنٌة َويَُكوَن 

بجنگید که  تا زمانی  آنان  با  و  ترجمه:  لِلّه{،  كُلُُّه  يُن  الدِّ

فتنه ای باقی مناند و دین همه اش فقط برای خدا باشد.

پس بر ما الزم است تا با عزمی استوار و اراده ای فوالدین، 

این  امرا، رهسپار  از دستورات رشعِی  اطاعت کامل  با 

گردنه شویم و با درنظر گرفنت اصل دعوت و حکمت، 

در کنار امور نظامی کوشش کنیم آنانی را که بخاطر چند 

لقمه نان بر سفرٔه دشمنان نشسته اند، به آغوش باز امارت 

اسالمی برگردانیم و با اتحاد و انسجام با ملت و مردم 

ستم دیدٔه خويش، جامعه ای ایده آل و منونه در عدالت، 

امنیت، سیاست و اقتصاد، برپایٔه قوانین رشیعت غرای 

محمدی -صلی الله علیه وآله و سلم- بسازیم.

گردنٔه سوم

سومین گردنه ای که بعد از فایق آمدن بر دو گردنٔه قبلی 

پیرشو داریم، َجهشی مهم و طاقت فرسا جهت آبادانی 

در  اصالح  و  ساخت ها  زیر  تعمیر  از  است،  کشور 

معارف گرفته تا بهبود اقتصاد و رونق دادن کشاورزی و 

دامداری و ایجاد شغل و فرصت های کاری برای مردم 

و ساخت فابریکه ها و پیرشفت در صنعت و تولید، تا 

بتوانیم بر پاهای خود بایستیم. این بخش نیز سال ها را 

دربر می گیرد تا بتوانیم کشورمان را آزاد و آباد با وحدت 

کامل نگهداریم. 

زمانیکه توانستیم یک حکومت اسالمی تشکیل بدهیم، 

پس همٔه مشکالت را حل کرده ایم و بقیٔه معضالت حل 

خواهد شد، اما اگر نتوانستیم حکومت اسالمی تشکیل 

بدهیم، پس بدانیم که این کش مکش ها متامی ندارد.

امیدوارم تا الله متعال همٔه مردم ما را در اطراف رشیعت 

و امرای صادق جمع کند و به آرزوی مان که ایجاد نظام 

رشعی با وحدت کامل ملت است، برساند. آمین یا رب 

العاملین.

مردم ما با هم دلی و اخالص، دوشادوش هم دیگر 
شهید،  هزاران  شدن  متقبل  از  بعد  توانستند 
از  و   بیوه، بی سرپرست  یتیم،  زخمی، معیوب، 
بین رفتن هزاران خانه، اموال و مواشی، درنهایِت 
از  تا دندان مسلح را به عقب نشینی   امر دشمن 

سرزمین شان وادار کنند و از آن بیرون  نمایند.
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حوالی صبح روز دهم حوت برابر با ۲۹ فربوری سال 

کشور  عربی  خلیج  جزیره  ساحل  در  میالدی،   ۲۰۲۰

در  آنجا  که  تابید،  می  آفتاب  روشنایی  حال  در  قطر 

بنام  دوحه  ساحل  در  ای  ستاره  پنج  سبز  هوتل  داخل 

)شیراتون( آمادگی ها برای امضاء یک پیامن تاریخی در 

حال تکمیل شدن بود.

و  سیاسی  مقامات  از  زیادی  شامر  میزبان  قطر  کشور 

خربنگاران بود، تقریبأ متام رسانه های مشهور جهان، و 

تیم های خربی آنها به دوحه رسیده بودند و برای پوشش 

خربی مراسم آمادگی می گرفتند.

پاکستان،  کشورهای،آمریکا،  خارجه  وزیران  از  بعضی 

رسیده  قطر  به  ناروی،  و  ترکیه  اندونیزیا،  ازبکستان، 

بود، که لحظات  آنها در حال رسیدن  بودند، و بعضی 

ملل  خاص  مناینده   ، کنند  رشکت  مراسم  این  در  بعد 

تادامیچی،  آقای  یوناما  افغانستان،مسئول  برای  متحد 

پوتزل،  مارکس  آملان  کشور  خاص  مناینده  ماماتو،  یا 

خاص  مناینده   ، بایلی  گارت  بریتانیا  خاص  مناینده 

روسیه ضمیر کابلوف و شامر زیادی از مقامات سیاسی 

رئیس  بودند،  رسیده  مراسم  این  در  اشرتاک  جهت 

عبداالحد  مال  اسالمی  امارت  سیاسی  دفرت  ترشیفات 

جهانگیروال، به رسانه ها گفت در این مراسم تقریبأ سی 

کشور جهان ومنایندٔه سازمانها، و همچنان متام سفرأی 

دعوت  مراسم  این  در  اشرتاک  جهت  قطر  در  موجود 

تقریبا  مراسم  این  رسمی  مهامنان  برای  اند،  شده  داده 

جمله  در  و  شده  گذاشته  چوکی  نفر   ۲۰۰ حدود  در 

این مهامنان در حدود ۵۰ تن از اعضاء امارت اسالمی 

شامل بوده و همچنان افغان های قطر نشین و صاحب 

نظران نیز مهامنان این مراسم تاریخی اند.

بجه   ۵ که ساعت  می شد  گفته  مجلسه  آغاز  مورد  در 

حوالی عرص به وقت افغانستان رشوع می شود.

تصویر  مرصوف  معموال  جهانی  ها  رسانه  خربنگاران 

نظران  صاحب  اکرأ  بودند،  تاالر  صحن  از  برداری 

احساسات و نظریات خود را با آنها رشیک میساخت، 

تاالر مجلسه به شکل معیاری ترتیب داده شده بود.

رو بروی مجلس یک تابلو یا لوحه نصب شده بود که 

درآن به زبان های انگلیسی، عربی، پشتو و دری نوشته 

روی  پیش  افغانستان«  برای  صلح  آوردن  »پیامن  بود 

در  که  بود،  شده  گذاشته  میز  یک  و  چوکی  دو  تابلو، 

جلوی سالون فرش رسخ رنگ هموار وچوکی ها قطار 

کشور  هیچ  پرچم  استیج  روی  در  بودند  شده  گذاشته 

به نظر منیرسید، حوالی چاشت روز از طریق رسانه ها 

اعالمیه صادر شده ریس جمهور آمریکا به نرش رسید، 

نوشته: قاری سعید
ترجمه: مصعب بغالنی

یاداشت   یک روز اتریخی
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فرمان  پمپیو  مائک  به  ما  که  بود،  آمده  آن  در بخش  که 

داده ایم که در مراسم موافقتنامه میان آمریکا و طالبان 

متعهد  خود  وعده  به  رژیم  و  طالبان  که  کند،  اشرتاک 

توجه  ما  شود،  برقرار  صلح  افغانستان  در  که  باشند 

افغانها را به این معطوف میداریم که فرصت ایجاد شده 

را غنیمت بشامرند، برای صلح دایمی کار کنند.

تاریخی  مجلس  این  مورد  در  اجتامعی  صفحات  در 

تالش  همه  بود،  آمده  به جوش  احساسات  از  طوفانی 

ها،و  نوشته  صوتی،  کامیابی،  و  فتح  مورد  در  داشتند 

جهان  مطبوعات  در  حتی  برسانند  نرش  به  تصاویر، 

وکشورهای عرب، و رسانه ها، طالبان، و مجلس قطر 

رسخط خربها بود.

باالی  مختلف  های  زاویه  از  سیاسی  گران  تحلیل 

واقعه  این  و  ها می منودند  تبرصه  تاریخی  مراسم  این 

اطراف  و  دور  در  را  وافتخار  اخوت  احساس  تاریخی 

جهان اسالم برانگیخته بود، باردیگر مسلامنان مغلوب 

فرا  را احساس رسفرازی وروحیه عالی  ورسکوب شده 

گرفته بود.

جهاد  و  اسالم،  توز  کینه  و  حاقد  دشمنان  باملقابل 

مخصوصا اجیران آمریکا، و طرفداران رژیم مزدور کابل 

نسبت به هر زمانی دیگر روحیه ومورال خود را باخته 

گفنت  برای  چیزی  ها  رسانه  در  حتی  بودند،  بیهوش 

اسالمی  امارت  برای  تنها  نه  قطر  توافقنامه  نداشتند، 

فتح سیاسی بود، بلکه یک کودتای تبلیغاتی و از لحاظ 

روانی یک کامیابی رسکوب کننده دشمن بود، که اجیران 

رژیم کابل را خیلی وارخطا ساخت ممکن برای جربان 

این شکست روانی و تهیه کریدت تبلیغاتی بوده باشد 

که در همین روز رسمنشی پیامن ناتو، وزیر دفاع آمریکا، 

وارد  ناروی  و  هند  وزارت خارجه  معاونین  و همچنان 

کابل شدند، بامقامات زبون ارگ مالقات های داشتند، 

و در نتیجه جهت روحیه دادن موقت به آنها یک اعالمیه 

مشرتک را صادر منودند.

باآلخره ناوقت حوالی ظهر هامن روز برای تدویر مراسم 

اقدامات عملی آغاز شد، ترشیف آوری اعضاء امارت 

اسالمی برای این مراسم خیلی دلنشین بود، شامری از 

اعضاء دفرت، پرچم سفید رنگ منقش به کلمه توحید را 

با خود حمل می کردند، تا رسیدن محل مجلس پیاده به 

شکل رژٔه نظامی در حرکت بودند، اینها به شکل منظم 

به  پیش رو دیگران  بزرگان  تاالر روان شدند،  به طرف 

تعقیب آنها، بعضی از رفقاء صحنه ها را تصویر برداری 

می کردند تا در صفحات اجتامعی بنرش برسد اینچنین 

حرکت منظم همراه بیرق های سفید به طرف تاالر توجه 

بی  بی  بود،  به خود جلب منوده  را  رسانه های جهان 

سی این حرکت را یک رژه سیاسی طالبان گفت، و در 

صفحات اجتامعی جهان عرب نوشته بودند »بالرایات 

به  روان  سفید  های  بیرق  با  النرص«  قمة  الی  البیضاء 

امارت اسالمی در مسیر  قله ای کامیابی، اعضاء  سوی 

راه بشکل حلقوی صف کشیده ایستاد بودند ، مسئول 

به  استانکزی  عباس  شیرمحمد  محرتم  سیاسی  دفرت 

سخنان خود آغاز منود، بعد از حمد و صالة و تالوت 

سخرنانی  گرفته  بغض  صدای  با  النرص،  مبارکه  سوره 

منود، این روز تاریخی را مثره قربانی ۲۰ ساله دانسته، 

برای متام امت اسالمی مخصوصا برای افغانها تربیک 

گفت وی در طی سخنان خود افزود ،قسمیکه صدسال 

قبل نیاکان ما انگلیس ها را شکست داد  سی سال قبل 

پدران ما روسها را، اینک اکنون ما نواسه ها و فرزندان 

اشغالگران  از  توانستیم  متعالی  الله  نرصت  به  آنان 

ستانکزی  منائیم،  کسب  خودرا  کشور  آزادی  آمریکای 

صاحب این روز را یک فتح و کامیابی بزرگ دانسته، و 

برای متام ملت استقالل را مبارک باد گفت، در جریان 

تکبیر  های  نعره  صاحب  استانکزی  جذباتی  سخرنانی 

گفته شد،پس از آن عضو شورای رهربی محرتم مولوی 

امیرخان متقی سخرنانی کوتاه منود، او در ادامه سخنان 

خود گفت مبارزین ما در صفحات اجتامعی )و جاهای 

دگر( نباید به دیگران طعنه بزنند، این وقت عفو و گذشت 

است افغانستان خانه مشرتک همه افغانهاست باید برای 

هر یکی دست برادری را دراز کنیم، بعد از این معاون 

به شیخ  برادر آخند  امارت اسالمی محرتم مال  سیاسی 

صاحب  شیخ  بکنید،  دعا  شام  گفت،  صاحب  رسول 

خیلی طوالنی ومتواضعانه دعا منود، بعدأ متام رفقاء به 

طرف تاالر روان شدند.

خربنگاران  از  شامری  تاالر  صحن  به  ورود  حین  در 
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همزمان با تصویر برداری بعضی سواالت را مطرح می 

منودند که به بعضی پاسخ کوتاه داده می شد، بعد از 

آن آمریکایی ها وهیئت افغانی به جاهای خود نشستند، 

که بزرگان در قطار پیش رو در نزدیک وزیر خارجه قطر 

نشستند، پس از آن مجلس آغاز شد عنا ن رس مجلس را 

به حمد و ثناء آغاز کرد، در این مراسم از وزیر خارجه 

قطر دعوت شد که سخرنانی افتتاحی را آغاز کند، وزیر 

آل  بن جاسم  بن عبدالرحمن  قطر محمد  امور خارجه 

ثانی سخرنانی طوالنی خود را از روی کاغذ ایراد منود.

دعوت  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپیو  مایک  به  بعدش 

سخرنانی داده شد، نامربه منت نگاشته شده خود را بیان 

منوده گفت اگر طالبان به توافقنامه  خود وفا منایند ما 

نیز به عهد خود وفا خواهیم کرد، طالبان ثابت ساختند 

اگر بخواهند جنگ را کاهش داده می توانند، تخفیف 

جنگ هفته گذشته در چهار دهۀ گذشته بی پیشینه است 

ما میتوانیم گام های دیگری را به پیش بگذاریم.  

امارت  سیاسی  معاون  برادر  عبدالغنی  مال  به  بعدش 

نا مربده  افغانستان دعوت سخرنانی داده شد،  اسالمی 

سخرنانی خود را با حمد و درود رشیف رشوع منود، 

پاکستان،  مثل  کشورها  دیگر  و  قطر،  کشور  از  بعدش 

خاطر  از   ... غیره  و  اندونیزیا  روسیه،  ایران،  چین، 

پروسٔه مذاکرات تشکری منود،  تسهیل و همکاری در 

واالی  ارزشهای  بر  باید  افغانستان  مردم  که  افزود  وی 

خود با هم جمع شوند، تا اشغال کشور ختم و از صلح 

پایدار برخوردار شوند، مال برادر آخند از دیگر کشور ها 

خواست تا بعد از ختم اشغال در بازسازی و پیرشفت 

افغانستان سهم بگیرند با ختم سخرنانی مال برادر آخند 

صداهای نعره تکبیر و الله اکرب بلند شدند.

بعدش به مال برادر آخند و مناینده خاص آمریکا زملی 

و  بیایند  خاص  میز  به  که  شد  داده  دعوت  خلیلزاد 

توافقنامه را امضاء منایند.

این وقت که تاالر در یک نوع خاموشی معنٰی دار  در 

بودند،  گرفتار  خود  احساسات  با  عالُم  یک  بود،  غرق 

خوشی  اشک  اسالمی  امارت  مناینده های  از  بعضی 

می ریختاندند، و در هر کنج جهان مردم صحنۀ پیروزی 

حق بر باطل را از صفحۀ تلویزیون پخش زنده مشاهده 

و  حیرت  را  احساسات  ای  لحظه  برای  می منودند، 

هیجان گرفته و نفس ها را در سینه ها محبوس منودند.

آنجا روبرو یک مال با فاج سیاه، مزین به ریش مسنونه، 

عبدالغنی  )مال  تن  بر  افغانی  لباس  و  پتو  واسکت،  و 

برادر( قلم را گرفت، اول بر شخصی لباس غربی دار 

بعدش  امضاء منود،  او  انداخت، وقتیکه  را  چشامنش 

مال عبدالغنی برادر نیز بر توافقنامه ای چهار صفحه ای 

الله  ملکوتی  صداهای  دوباره  حال  این  با  کرد،  امضاء 

اکرب در تاالر باال گرفت.

بعد از امضای توافقنامه مال برادر آخند که ممثل ثبات 

و ایثار دو دهه مبارزٔه بر حق بود، به گردن بلند از جای 

خود باال شد، در چنین حالت که  قباله برده شده،  آزادی 

را در دست داشت، بر ستیج ایستاد، مناینده آمریکایی 

نیز دست  برادر آخوند  برایش دست را دراز منود، مال 

تاالر  از  دوباره  صحنه  این  در  و  منود،  دراز  برایش  را 

صداهای بلند انعکاس منودند.

و  نیوز  طلوع  نیوز،  فاکس  الجزیره،  که  را  مراسم  این 

غیره رسانه های جهانی بطور زنده پخش می کردند در 

رسارس جهان میلیونها انسان بیننده داشت، بر طاغوت 

امریکایی، پیروزی ملت دست خالی ما برای انسانیت 

جالبیت عجیب را به منایش گذاشت.

به همین قسم جلسه رسمی به پایان رسید و خربنگاران 

برای پوشش این رویداد تاریخی مصاحبه ها را رشوع 

منودند، مناینده های امارت اسالمی هم با بسیاری از 

سیاسی  معاون  بعدش  منودند،  ها  مصاحبه  ها  رسانه 

امارت اسالمی مال برادر آخند با وزیران خارجۀ آمریکا، 

ترکیه، اندونیزیا،  ازبکستان،  و با منایندۀ خاص روسیه 

مالقات و دیدار منود، و مناینده های کشورهای مختلف 

این توافق و پیروزی را برایشان مبارکباد گفتند.

به این قسم در تاریخ ما مثل ۲۸ اسد، و یا ۲۶جدی، 

یک  روز دیگر وقار و افتخار هم ثبت شد، آن روز که 

بیان  توان  آینده  های  نسل  و  حقیقی،  تصویر  من  قلم 

حجم  و کیفیت اصلی اش را نداشته و نخواهد داشت.

مبارک تان باد .

یکشنبه یازدهم حوت سال ۱۳۹۸ هجری شمسی
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ــو  ــی د مظلوم ــه تعال ــه، الل ــمه نیټ ــر لس ــوت پ د ح

افغانانــو هغــه هیلــه تــر رسه کــړه، چــې دا نولــس کالــه 

يــې د هغــې لپــاره د رس او مــال دايس بېدریغــه قربانــۍ 

ــدل  ــه لی ــاری ن ــې س ــې ی ــخ ک ــه تاری ــې پ ــړي چ ورک

ــږي. کی

لــه دغــه تاریخــي تــړون وروســته اوس ځینــي خلــک 

پوښــتنه کــوي چــې آیــا پــه موجــوده وخــت کې نــور د 

جهــاد حکــم باقــي پــايت دی کنــه؟ او لــه دې وروســته 

د جګــړې رشعــي حیثیــت څنګــه دی.؟

اصــل خــربه دا ده چــې د امریکایانــو تــر یرغــل 

وړانــدي، دلتــه یــو رشعــي امیــر شــتون درلــود، چــې 

د 1500 علــامؤ پــه بیعــت رسه يــې د امــارت اعــالن 

ــدي وکــړ،  ــو یرغــل وربان کــړی و، وروســته امریکایان

امــارت ســقوط شــو، لــه دې ســقوط رسه رشعــي امیــر 

معــزول نــه بلــل کیــږي، ځکــه په فقــه کــې دايس حکم 

ــوس  ــام محب ــي ام ــلامنانو رشع ــه د مس ــې کل دی، چ

ــاد  ــم ی ــا ه ــې وي، بی ــد ي ــون امی ــو د خالص يش، خ

ــه چــې را خــالص  ــږي، کل ــل کی ــه بل ــام معــزول ن ام

يش، حکــم يــې باقــي دی، د ده پــه شــتون کــې د بــل 

ــر تقــرر رشعــي جــواز نلــري. امی

ــه  ــم ن ــو حک ــدي د کافران ــلامنانو بان ــې پرمس ويل چ

تطبیــق کیــږي، اللــه رب العــزت فرمايــي: }َولَــْن 

َســِبياًل{  الُْمْؤِمِنــَن  َعــىَل  لِلَْكاِفِريــَن  ـُه  اللَـّ يَْجَعــَل 

.]141 ]النســاء: 

پــه حنفــي فقــه کــې د امــام د عــزل پــه اړه دايس راغيل 

چــې: کــه امــام دايس ګرفتــار يش، چــې د خالصــون 

امیــد يــې نــه وي، نــو بیــا معــزول بلــل کیــږي، د دې 

ــون  ــو او د خالص ــیر ش ــه اس ــې ک ــب دا دی، چ مطل

امیــد يــي و، نــو بیــا غیــر معــزول دی.

»قـال ف رشح املقاصـد: ينحل عقد اإلمامـة مبا يزول 

به مقصـود اإلمامة كالردة والجنـون املطبق، وصرورته 

أسـرا ال يرجى خالصه. رد املحتار: 264/4.«

د اشغال د خاتمې له تړون وروسته 
مجاهدین باید د کابل له ادارې سره څه 

ډول تعامل وکړي؟
لیکنه : مفتي عبد اهلل رشاد افغاني
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ــای  ــر پرځ ــي امی ــته رشع ــه وروس ــغال څخ ــو د اش ن

پــايت و او پــه تسلســل رسه یــاد امــارت تــر نــن پــوري 

ــېدی. راورس

د متجاوزو کفارو د همکارانو حکم:

ــم د  ــلامنان ه ــي مس ــل رسه ځین ــه یرغ ــغالګرو ل د اش

ــو دې کار  ــدل، د دې خلک ــې ودرې ــګ ک ــه څن دوی پ

ــږي،  ــل کی ــار وی ــارصة الکف ــې من ــت ک ــه رشیع ــه پ ت

چــې ځينــي علــامؤ ورتــه مرتــد ویــيل دي: لکــه 

ــو الحســن  ــی، اب ــه تعال ــه رحمــه الل ــن تیمی ــه اب عالم

ــاکر  ــد ش ــیخ احم ــی او ش ــه تعال ــه الل ــويل رحم التس

ــور. ــی او دايس ن ــه تعال ــه الل رحم

ــه  ــد ن ــه مذهــب دا خلــک مرت ــو پ خــو زمــوږ د احناف

ــب  ــی د حاط ــه تعال ــه الل ــاوي رحم ــه طح دي، عالم

بــن ايب بلتعــه پــه کیســه رسه اســتدالل کــوي، او مرتــد 

یــي نــه بــويل.

ــْد  ــْم فََق ــُه ِمْنُك ــْن يَْفَعلْ ــي: َوَم ــزت فرماي ــه رب الع الل

ــِبيِل ]املمتحنــة:1[. دوی یــوازي الر  َضــلَّ َســَواَء السَّ

ــږي. ــل کی ورکــي بل

ــقین  ــې فاس ــرم رسه د اويل درج ــق او ج ــه فس ــه پ البت

ــدي  ــلامنانو بان ــر مس ــې پ ــه چ ــن دي، ځک او مجرمی

ــه  ــارو ل ــه دا شــان ملګــري او د کف ــه ده، چــې ل واجب

همــکاري څخــه ځانونــه وژغــوري، عالمــه بیضــاوي 

ــه  ــت پ ــدة 51 آی ــورة املائ ــی د س ــه تعال ــه الل رحم

ــه مــن  ــي: ) ومــن واالهــم منكــم فإن تفســیر کــې وای

جملتهــم، وهــذا التشــديد ف وجــوب مجانبتهــم. 

تفســر البيضــاوي: 130/2.(

عالمــه جصــاص رحمــه اللــه تعــايل وايــي: چــې یــاد 

ــلامن  ــر د مس ــې کاف ــوي، چ ــت ک ــر دې دالل ــت پ آی

ــې او  ــرصف ک ــه ت ــه پ ــدالی، ن ــيش جوړې ــت ن دوس

ــر دې  ــې، او پ ــکاري ک ــک او هم ــه کوم ــم پ ــه ه ن

داللــت کــوي، چــې لــه کفــارو پرېکــون او لــه هغــوی 

ــاص:  ــرآن للجص ــكام الق ــه ده. أح ــمني واجب رسه دښ

.99/4

ــُه ِمْنُهــْم  او پــه دې ایــت رسه )َوَمــْن يَتََولَُّهــْم ِمْنُكــْم فَِإنَّ

إِنَّ اللَّــَه اَل يَْهــِدي الَْقــْوَم الظَّالِِمــَن( ]املائــدة: 51[. د 

ــه  ــارو پ ــال کــې د کف ــه قت دايس خلکــو حکــم هــم پ

شــان دی.

د جهاد اهداف:

اوس نــو افغانانــو چــې دا نولــس کالــه جهــاد وکــړ، د 

هغــوی دوه هدفونــه ول:

ــي نظــام  ــم، د رشع ــه او دوی ــغال خامت ــړی، د اش لوم

نفــاذ

ــه  ــدف ت ــرصت رسه دا دی، اول ه ــه ن ــه پ ــې د الل چ

مســلامنان ډیــر نــژدې شــوي، د افغانانــو د جهــاد 

ــو  ــګ راوړي، خ ــرصت رسه رن ــه ن ــه پ ــه د الل ــره ب مث

ــه دی چــې مجاهدیــن دي یرغلګــر  د دې مطلــب دا ن

ــور دي پرځــای کښــيني او نظــام دي هغــو  وشــړي، ن

ــې د  ــه ي ــر اوس ــې ت ــړي، چ ــه الس ورک ــه پ ــو ت خلک

ــه. ــکاري کول ــال هم ــه رس او م ــارو رسه پ کف

ــاد  ــو د جه ــري دايس ويش، ن ــه چی ــړه، ک ــدای مک خ

اهــداف بــه نــه وي تــر الســه شــوي چــې پــه دې رسه 

ــو  ــو اله ــه اوب ــۍ پ ــويل قربان ــو دا ټ ــو د افغانان ــه ن ب

ــان  ــې روس ــې چ ــاد ک ــر جه ــه تی ــه پ ــوي وي، لک ش

ــو  ــه ناخوال ــه ل ــو تراوس ــت م ــو مل ــول خ ــات ش م

ــو. ــړای ش ــدا نک ــات پی نج

ــه وروســته د اســالمي  د اشــغال د خامتــې د تــړون، ن

امــارت مســؤلیت:

ــه مســؤلیتونو  ــر ل د اســالمي حکومــت او رشعــي امی

ــاذ دی.  ــت نف ــؤلیت د رشیع ــم مس ــو اه ــه ترټول څخ

ــة  ــام الخليف ــي: “مه ــه واي ــه الل ــاوردي رحم ــه م عالم

ــه  ــىل أصول ــن ع ــظ الدي ــا: حف ــئولياته”: أحده ومس

املســتقرة، ومــا أجمــع عليــه ســلف األمــة. األحــكام 

الســلطانية للــاموردي )ص: 40(.

او دا نولــس کالــه د اشــغالګرو رسه جهــاد د یــو رشعــي 

امیــر تــر قیــادت النــدي روان و، نــو د اشــغال د 

خامتــې پــه تــړون رسه خــو هغــه امیــر نه شــو معــزول، 

نــو د رشعــي امیــر پــه موجودیــت کــې بــل څــوک کلــه 
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ــر  ــر امی ــلامنانو پ ــدالی، د مس ــيش جوړې ــر ن ــم امی ه

بانــدي د رشیعــت نفــاذ الزم دی، کــه څــوک د رشعــي 

ــوی رسه  ــه هغ ــږي ل ــډ جوړي ــدي خن ــه وړان ــام پ نظ

جهــاد فــرض دی، ابــو بکــر صدیــق ريض اللــه تعالــی 

عنــه د نبــي کریــم صلــی اللــه علیــه وســلم د رحلــت 

ــې د رشیعــت د  ــه چــا رسه چ ــه هغ څخــه وروســته ل

ــع ول؛ د جهــاد اعــالن وکــړ. نفــاذ مان

د بخــاري رشیفــی روایــت دی: کلــه چــې رســول اللــه 

صلــی اللــه علیــه وســلم رحلــت وکــړ، د عربــو ډیــری 

ــی  ــه تعال ــر ريض الل ــتل، عم ــه واوښ ــه دین ــک ل خل

عنــه، ابــو بکــر ريض اللــه تعالــی عنــه تــه وویــل: تــه 

څنګــه خلــک وژين او رســول اللــه صلــی اللــه علیــه 

وســلم خــو فرمایــل: چــې مــا تــه تــر هغــو د خلکــو د 

وژلــو حکــم شــوی و، تــر څــو چــې هغــوی ال الــه اال 

اللــه ووايــي، نــو څــوک چــې ال الــه اال اللــه ووایــي، 

ــان دی،  ــه ام ــا څخــه پ ــه م ــې ل ــال او ځــان ي ــس م ب

مګــر پــه حقــه )بــه رضور بدلــه ترینــه اخیســتله کیــږي( 

او د دوی حســاب پــر اللــه دی، دلتــه ابــو بکــر ورتــه 

وویــل: چــې پــه اللــه مــي دي قســم وي، څــوک چــې 

ــم  ــځ کــې فــرق کــوي، وژن ــه من د ملانځــه او زکات پ

ــه  ــه الل ــق دی، پ ــال ح ــې زکات د م ــې! ويل چ ــه ی ب

مــي دي قســم وي، کــه عقــال )هغــه پــړی چــې اوښ 

ــه  وربانــدي تــړي( چــې رســول اللــه صلــی اللــه علی

ــه  ــم ب ــې ورکاو، را څخــه وګــرزوي، وژن ــه ی وســلم ت

ــه مــي دي قســم وي چــې  ــه الل ــل: پ ــي! عمــر ووی ي

اللــه د ابــو بکــر ســینه د جهــاد لپــاره خالصــه کــړه! او 

زه پــه دې وپوهېــدمل چــې دا خــربه حقــه ده!

ــلم  ــه وس ــه علي ــىل الل ــه ص ــول الل ــوف رس ــا ت مل

ــن  ــر م ــن كف ــر م ــده، وكف ــر بع ــو بك ــتخلف أب واس

العــرب، قــال عمــر أليب بكــر: كيــف تقاتــل النــاس؟ 

ــلم: ”  ــه وس ــه علي ــىل الل ــه ص ــول الل ــال رس ــد ق وق

أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا: ال إلــه إال 

ــه  ــي مال ــم من ــه عص ــه إال الل ــال: ال إل ــن ق ــه، فم الل

ونفســه، إال بحقــه وحســابه عــىل اللــه “، فقــال: واللــه 

ألقاتلــن مــن فــرق بــن الصــالة والــزكاة، فــإن الــزكاة 

حــق املــال، واللــه لــو منعــوين عقــاال كانــوا يؤدونــه 

ــم  ــلم لقاتلته ــه وس ــه علي ــىل الل ــه ص ــول الل إىل رس

عــىل منعــه، فقــال عمــر: »فواللــه مــا هــو إال أن رأيــت 

ــه  ــت أن ــال، فعرف ــر للقت ــدر أيب بك ــد رشح ص ــه ق الل

ــاري: 93/9. ــح البخ ــق«. صحي الح

ــه  ــق ريض الل ــر صدی ــو بک ــه اب ــه امل ــر ل ــه د کف دلت

تعالــی عنــه د جهــاد خــربه نــه کــوي، بلکــې د زکات د 

منــع لــه املــه د هغــوی د وژلــو خــربه کــوي. أو توهــم 

ــزكاة  ــع ال ــه ملن ــاب بأن ــر, فأج ــال للكف ــر أن القت عم

ــم )4/  ــن القي ــية اب ــود وحاش ــون املعب ــر. ع ال للكف

.)291

اوس نــو كــه امريكايــان شكســت وخــوري او اشــغال 

ــه  ــو پــه الس تربی پــاي تــه ورســيږي، خــو د امریکایان

شــوي )د کابــل د اداري منصوبیــن( د هغــوی پالیــي 

پــر مــخ وړي، نــو د جهــاد فایــده بیــا څــه شــوه.

ــه وي  ــه ن ــاي ت ــه کيل طــور اشــغال پ ــر څــو چــې پ ت

رســېدلی او یــو اســالمي نظــام منــځ تــه نــه وي راغلــی 

ــوي، او  ــارزه ک ــلحانه مب ــن مس ــه مجاهدی ــو ب ــر هغ ت

ــيل  ــيل ځ ــه ه ــاره ب ــل لپ ــو د تعمی ــالمي احکام د اس

ــوي. ک

البتــه ترټولــو غــوره خــربه دا ده، چــې اســالمي امــارت 

او نــور ټــول افغــاين جهتونــه د مذاکــرې میــز تــه رسه 

ــه  ــارت پ ــه نتیجــه کــې چــې د ام کښــيني، د خــربو پ

رسپرســتي کــې کومــه فیصلــه وشــوه، هغــې تــه بــه د 

امــارت ټــول مجاهدیــن متعهــد وي، پــه مذاکــره کــې 

چــې پــر څــه بانــدي هــم توافــق رامنــځ تــه يش پرټولو 

ــد  ــه متعه ــه ت ــې هغ ــه ده، چ ــدي الزم ــو بان مجاهدین

ــايت يش. پ

پای
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اگــر بــه تاریــخ نــگاه کنیــم ملــت مســلامن و مجاهــد 

و غیــور افغــان همیشــه بــا آزمــون هــای ســختی 

روبــرو شــده انــد بــه ویــژه بــا بزرگرتیــن و قــوی تریــن 

ــی  ــش وقت ــکا و متحدین ــال امری ــا، مث ــورهای دنی کش

ــت  ــد مل ــوم آوردن ــتان هج ــا افغانس ــورعزیز م ــه کش ب

ــارزه را آغــاز  ــه و مب ــی مقابل ــه تنهای ــا شــهامت مــا ب ب

ــد. کردن

همــه بــه یــاد دارنــد زمانیکــه آمریــکا  تصمیــم  داشــت 

بــر امــارت اســالمی و خــاک افغانســتان حملــه کنــد، 

ــد  ــر فقی ــه امی ــه الل ــد رحم ــر مجاه ــد عم ــال محم م

ــه  ــنهاد داد ک ــا پیش ــی ه ــه امریکای ــالمی ب ــارت اس ام

ایــن معضلــه و مشــکل  را از راه دیالــوگ، مذاکــره 

ــتباه  ــکا اش ــد آمری ــود نبای ــل ش ــل وفص ــو ح و گفتگ

شــوروی را تکــرار کنــد امــا امریــکای متکــرب و مغــرور 

ــد و  ــل نش ــرتام قائ ــالمی اح ــارت اس ــته ام ــه خواس ب

ــه خــاک  ــه امــارت اســالمی ب ــر ۲۰۰۱ علی در۷ اکتوب

افغانســتان یــورش بــرده و افغانســتان را اشــغال کــرد، 

بعــد از آن ارادٔه قــوی ملــت افغــان را  هرگــز نتوانســت 

ــه  ــان ب ــور افغ ــد و غی ــردم مجاه ــه م ــرا ک ــکند چ بش

صــورت فــرد فــرد، دســته دســته، و گــروه گــروه علیــه 

آمریکایــی هــا و حامیــان آنهــا جهــاد ومبــارزه خــود را 

آغــاز منودنــد و بــا بســیار تــالش و قربانــی و تحمــل 

آزمــون هــای ســخت بــه نــرصت و توفیــق اللــه تعالــی 

امــارت اســالمی را دوبــاره قایــم و رس پــای نــگاه 

داشــتند.

جانــب مقابــل یعنــی امریــکا و متحدینش در ۱۹ ســال 

گذشــته همــه تــوان و قــدرت و نیــروی خــود را تجربــه 

کردنــد و بســیار جــرنال هــا و افــراد مهــم خــود را در 

پــی یکدیگــر بــه خــاک افغانســتان از خاطــر تضعیــف 

امــارت اســالمی آزمایــش منــوده و لشــکر یــک صــد 

ــاره  ــا وطی ــالح ه ــه س ــز ب ــری مجه ــاه هزارنف و پنج

ــف مســلامنان و  ــرای تضعی ــه ب هــای مــدرن و پیرشفت

ــر و آالت  ــا دال ــته و میلیارده ــیل داش ــن گس مجاهدی

ــر از  ــه غی ــا ب ــد ام ــه منودن ــرج و هزین ــی خ جاسوس

ناکامــی و شکســت و ناامیــدی بــه هیــچ نتیجــه دگــر 

نرســیدند.

ــود  ــای خ ــاره ه ــیلٔه طی ــه وس ــان ب ــا مبباردم ــکا ب امری

ــرده،  ــی ک ــهید و زخم ــان ش ــت افغ ــیاری را از مل بس

ــرده و  ــل ک ــه  تبدی ــه مخروب ــادی را ب ــای زی ــه ه خان

انــواع ظلــم و وحشــت از جملــه مببــاران بــر مســاجد، 

ــع  ــن تجم ــا و اماک ــه، بازاره ــن مقدس ــدارس، اماک م

مــردم عــام را مرتکــب شــده و اقســام ظلــم و شــکجه 

هــا را در زنــدان هــای گوانتانامــو، بگــرام و پلچرخــی 

بــر مســلامنان مظلــوم افغــان انجــام دادنــد ولــی بــاز 

هــم ذرٔه بــه اراده قــوی و مســتحکم مجاهدیــن و ملــت 

افغــان در راه مبــارزه و جریــان آزادیخواهــی شــان 

تاثیــر منفــی نگذاشــته و هــر چنــد کــه دشــمن مــکار 

کوشــید تــا مجاهدیــن تضعیــف شــوند امــا مجاهدیــن 

قــوی تــر شــدند و بلکــه آمریــکا و متحدینــش و 

ــده و  ــر ش ــف ت ــه روز ضعی ــزدورش روز ب ــان م حامی

ــت داده و  ــادی را از دس ــای زی ــوالی ه ــق و ولس مناط

مجاهدیــن پیروزمندانــه پیرشویهــای زیــادی منــوده تــا 

اینکــه اشــغالگران آمریکایــی بــا دیــدن تلفــات بســیار، 

ــه  ــتان ب ــات افغانس ــر والی ــود را از اک ــاکر خ اول عس

ــا ی  ــرنال ه ــال داده و ج ــدود انتق ــت مح ــد والی چن

پیرشفتــه آمریــکا  بــا ســالح وطیــاره هــای مــدرن خــود  

از مقابلــه بــا مجاهدیــن عاجــز آمــده و در قــدم هــای 

ــود  ــاکر خ ــن، عس ــراس مجاهدی ــرس و ه ــدی از ت بع

را از یــک صــد و پنجــاه هــزار عســکر بــه بــه ده هــزار 

ــد. عســکر کاهــش دادن

دهم حوت 
روز فتح و پیروزی 

مولوی عبد الحی زعیم
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ــرب و  ــرور، ک ــه غ ــا آنهم ــش ب ــکا و متحدین امری

ــت  ــن و مل ــر مجاهدی ــره در براب ــوت باالخ نخ

غیــور افغــان بــه زانــو درآمــده و خاک افغانســتان 

ــده و  ــدود ش ــگ و مح ــا  تن ــر آنه ــه روز ب روز ب

ــم  ــلیمی را خ ــره رس تس ــدند باالخ ــور ش مجب

منــوده و بخاطــر نجــات از جنــگ افغانســتان راه 

دیالــوگ ومذاکــره  سیاســی بــا امــارت اســالمی 

ــره در ۱۰  ــه باالخ ــا اینک ــد ت ــش گرفتن را در پی

حــوت  ۱۳۹۸ هجــری شمســی ایــاالت متحــده 

آمریــکا ســند پیــامن پایــان اشــغال افغانســتان را 

در دوحــه پایتخــت کشــورقطر در حضــور مــال 

بــرادر رئیــس دفــرت قطــر و معــاون امورسیاســی 

ــده هــای ۳۰ کشــور و  امــارت اســالمی و مناین

ــا امضــاء کــرد. ــر دنی ســازمان هــای موث

ــروزی  ــح و پی ــع روز فت ــوت در واق  روز ۱۰ ح

روز  و  اشــغالگران  بــر  غلبــه  و  مســلامنان 

ــرت، رسور،  ــلمه و روز م ــت مس ــی ام خوش

نشــاط، بهجــت، شــعف و شــادمانی مجاهدیــن 

بگــرام،  در   ( دربنــد  اســیران  بالخصــوص 

ــود، روز دهــم  ــدان هــا( ب پلچرخــی و دیگــر زن

حــوت روز خوشــی  و شــادی یتیــم هــا و 

ــود  خالصــه روز خوشــی  متــام ملــت افغــان ب

و بــا جرئــت میتــوان روز ۱۰ حــوت را روز 

شکســت آمریــکا و متحدینــش و روز فتــح و پیــروزی 

ــرد. ــالن ک ــلامنان اع مس

امریکایــی هــای مغــرور کــه خــود را اول قــدرت متــام 

ــدرت  ــرو و ق ــه نی ــا آنهم ــد ب ــان میدان ــورهای جه کش

کــه داشــت رس تســلیمی را خــم کــرد و شکســت خــود 

را پذیرفــت و ایــن نــرصت و فتــح اللــه تعالــی اســت 

کــه بــه مســلامنان بالخصــوص بــه مــردم رنــج دیــده و 

غمدیــدٔه افغــان اعطــا منــود.

 ایــن را دشــمنان اســالم و حامیــان اشــغالگران بداننــد 

ــت  ــلامنان اس ــی از مس ــورت کامیاب ــر ص ــه ه ــه ب ک

ــون  ــم اال عل ــد »و انت ــی فرمای ــی م ــه تعال ــه الل چناچ

ان کنتــم مؤمنیــن« )آل عمــران ۱۳۹( یعنــی شــام برتــر 

وغالــب هســتید اگــر مومنــان واقعــی باشــید، انســان 

اگــر ایــامن واقعــی داشــته باشــد در هــر حــال کامیاب 

و معــزز اســت، و ایــن را هــم دشــمنان اســالم و 

حامیــان آنهــا بداننــد شــهادت،  زخمــی شــدن و 

ــت راه  ــار و پیروزیس ــلامنان افتخ ــرای مس ــارت  ب اس

کــه مســلامنان در پیــش گرفتــه انــد بغیــر از کامیابــی و 

ــدارد.  ــه ن ــدام نتیج ــر ک ــروزی دیگ پی

ــزان  ــدان جگرگوشــه و عزی ــز مــا فرزن اگــر ملــت عزی

خــود  را در مقابــل اشــغالګران و حامیــان آنهــا از 

ــدان و  ــای زن ــکالت و رنجه ــه مش ــا ب ــت داده و ی دس

هــزاران گرفتــاری دگــر افتادنــد امــا نتیجــٔه آن زحامت، 

تکالیــف، صــرب وارادٔه قــوی ۱۹ســال آنهــا باالخــره بــه 

شکســت و ناکامــی اشــغالگران و متحدینــش انجامیده 

و فتــح و پیــروزی را بــرای مســلامنان در پــی آورد. 

به امید پیروزیهای بیشرت.

*** روز ۱۰ حوت در واقع روز فتح و پیروزی 
خوشی  روز  و  اشغالگران  بر  غلبه  و  مسلمانان 
نشاط،  سرور،  مسرت،  روز  و  مسلمه  امت 
بهجت، شعف و شادمانی مجاهدین بالخصوص 
اسیران دربند ) در بگرام، پلچرخی و دیگر زندان 
شادی  و  خوشی   روز  حوت  دهم  روز  بود،  ها( 
افغان  یتیم ها و خالصه روز خوشی  تمام ملت 
روز  را  حوت   ۱۰ روز  میتوان  جرئت  با  و  بود 
شکست آمریکا و متحدینش و روز فتح و پیروزی 

مسلمانان اعالن کرد.
و  جگرگوشه  فرزندان  ما  عزیز  ملت  اگر   ***
حامیان  و  اشغالگران  مقابل  در  را  خود   عزیزان 
رنجهای  و  مشکالت  به  یا  و  داده  دست  از  آنها 
نتیجة  اما  افتادند  دگر  گرفتاری  و هزاران  زندان 
۱۹سال  قوی  وارادۀ  صبر  تکالیف،  زحمات،  آن 
اشغالگران  ناکامی  و  شکست  به  باالخره  آنها 
برای  را  پیروزی  و  فتح  و  انجامیده  متحدینش  و 

مسلمانان در پی آورد.
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کاربری به اسم WatanDostمی نویسد:

محسوب  آمریکا  شکست  مطلق  اشغال(  پایان  )پیامن 

می شود، شکست خورده چونکه با متام نیروهای ناتو 

نتوانست که امنیت یک کشور کوچک را تامین کند، و 

فرار را برقرار ترجیح داد خود را بدون تصفیه حساب 

کشید.

کاربر دگری به اسم farahnazنوشته:

ان شاءالله )با امضای این پیامن( یک صلح رستارسی 

در کشور بیاید همین آرزوی همه ماست، دعا می کنیم 

یک صلح رستارسی بیاید در افغانستان و ارشف غنی 

نیست و نابود شود.

به اسم خواجهجمشیدچهاردیوالیک فعال دگر چنین 

نوشته:

دزد قطع شود  بیایند دست  )طالبان(  که  است   خوب 

روی رشوت خور سیاه شود، بر زناکار حد جاری شود.

پیمان پایان اشغال از نگاه کاربران افغان 
)در شبکه های اجتماعی(

اشاره:
بدیهی  است  که پیمان مهم پایان اشغال که در دهم حوت سالجاری بین ایاالت متحدهٔ امریکا و امارت اسالمی 
افغان ها که جای خود  افغان مسلمان و آزاد منش را خوش ساخت،  افغانستان دستخط شد روح و روان هر 
بسیاری از مسلمانان بی نهایت اظهار خوشی کرده و این دستاورد تاریخی را به ملت مسلمان افغان تبریک گفتند. 
و نیز از آنجا که شبکه های اجتماعی این روزها بسیار مورد دید و وادید و استفادهٔ مخاطبین است و همه با 
استفاده از آن موقعیت ها بهتر می توانند عقاید و نظریات خود را نسبت به تحوالت و مسایل روز شریک بکنند 
و در صفحات اجتماعی )اعم از تویتر، فیسبوک، یوتیوب و ...( دیده شوند؛ ما نیز به خاطر تنوع نظریات 
برخی کاربران فعال افغان در صفحات و کانال های اجتماعی را در این مختصر گرد آورده و آنها را به عنوان 
مشت نمونه خروار که در مورد آن روز تاریخی و آن پیمان مهم ابراز داشته بودند را با شما خوانندگان 

عزیز به اشتراک می گذاریم.

ترتیب: حاجی حافظ بغالنی
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دگری با اسم EmranAyarمی نویسد:

 )بعد از این پیامن مهم( باید فضای صادقانه در وطن ما 

ایجاد شود نه شکلی و منایشی!

همه ما دوست داریم همه والیتهای کشورمان را ببینیم 

مردم ما را ببینیم اما امیدواریم بزودی چنین اتفاقی بیفتد 

تا بتوانیم همه و بدون هیچ هراسی هرجا برویم و وطن 

خود را به درستی و فیزیکی بشناسیم نه تیوریک.

خداوند )به برکت این پیامن و( با آمدن صلح این کثافت 

نیز جمع کند و مردم دیگر خودشان  های حکومتی را 

رسنوشت شان را تعیین کنند نه دیگران.

صلح  به  زنی  لگد  که  است  کسانی  بنده  هدف  البته 

میکنند.

یک هموطن دگر نوشته:

ادامه  خاطر  به  پافشاری  و  غنی  اشتباه  های  سیاست 

قدرت باعث شد که طالبان امتیازهای خوبی بگیرند و 

رفتنش به بگرام فهامند به جهانیان و آمریکا که ارشف 

طالبان  و  هست  ضعیف  و  بیکاره  شخص  یک  غنی 

ترین  ناکاره  از  یکی  رسمی  حکومت  و  قدرمتند، 

حکومت های تاریخ است.

کاربری دگری به اسم ZabihullahDarmal نوشته:

ما همواره دچار دگرگونیها و چنین بی نظمی ها شدیم 

ولی به هر صورت خسته و مانده در پی همه این تحوالت 

از  برخاسته  به سوی یک فضای  بعد  این  از  میخواهیم 

آرامش و صلح آفرین کوچ کنیم ... ملت ستم دیده مان 

دیگر چشم به راه چین فضایی است که بتواند فرزندان 

خود را در سایه پر از محبت و صلح آمیز به آینده کشور 

اخیر  دهه های  جنگهای  چند  هر  منایند،  تقدیم  خود 

از فکر به وجود آمدن  ملت مان را خیلی آزرده و دور 

آمیز کرده ولی در آخر شکرگذاریم که  صلح مساملت 

طی مراحل چنین توافقنامه به پایان رسید !

یکی دگر به اسم Shamalikhanمی نویسد:

از  باید  است  پذیری  همدیگر  وقِت  وقت  من  نظر  به 

فرصت دست داشته استفاده کرده و از ریختاندن خون 

هموطنان خود جلوگیری کنیم. 

برنامه های مشخص و  از خود اهداف و  امریکایی ها 

یک اسرتاتژی راهربدی منطقوی و جهانی خود را دارند 

و از این ابر قدرت دنیا ما باید بخاطر اهداف تعیین شده 

خود استفاده مناییم. 

کشور  اقشار  همه ی  از  باید  االفغانی  بین  دیالوگ  در 

موجود باشد و از گذشته های شوم و بدبخت حذر کرد 

و برای یک افغانستان نوین که همه خود را در آن ببینیم 

یکجانبه  و  های خود خواهانه  سیاست  از  و  کنیم  کار 

دوری کنیم و به همه اقشار این وطن که در دور دست 

ترین نقاط این رسزمین زیست می کنند دادخواهی کرد 

و به حقوق آنها احرتام  گذاشت. 

راه حل همدیگر پذیری است.

به اسماجملهاشمی یک کاربر نوشته: 

از هر قدم مثبت که ما را به صلح نزدیک کند استقبال 

می کنیم.

را  توافق  کسی  چه  افغانستان  باره  در  که  نیست  مهم 

سایر  مثل  خود  عمر  در  اندکی  کافیست  می کند  امضا 

کشورهای جهان صلح را استشامم کنیم.

در  جنگ  چهاردهه  پایان  و  دامئی  صلح  یک  امید  به 

افغانستان.

فعال دگری به اسم RahimiRahimiنوشته:

خیلی خوشبین استم.

باالخره آمریکا قبول کرد که شکست خورده.

بالخره اسالم برنده شده.

از  یکی  اصل  در  میگویند  قاتل  را  طالبان  کسانیکه 

بزرگرتین قاتلین آمریکا است. 

در اصل طالبان برادران ما هستند هر چی شد، شد.

ما از برادران خود پذیرایی میکنیم و بی نهایت خوشحال 

هستیم.

دگری به اسم ZinullahMominنوشته:

خروج  با  میگوید  ستانکزی  آقای  که  آنچه  بنیاد  بر 

نیروهای خارجی از افغانستان حدود ۸۰ تا  ۹۰درصد 
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دولت  با  وتوافق  یابد  می  کاهش  افغانستان  در  جنگ 

کابل قضیه بعدی است، اگر این مساله در عمل نشان 

برای  بدون شک غنیمت کالن است  یابد  داده وتحقق 

مردم افغانستان، و امیدواری ها زیاد است.

به درگاه الله متعال باید امیدوار باشیم.

انتظار  افغانستان  زده  جنگ  مسلمین  ما  تک  تک  فعال 

خرب خوش هستیم .

امید است یک صلح رستارسی بیاید وطن ما و شام آرام 

آنکه بهرت زندگی  این دنیا چند روز است  خوبرت  شود 

کنیم.

دگر فعال در فیسبوک به اسم Ahmadfarid می نویسد:

َوقُْل َجاَء الَْحقُّ َوزََهَق الْبَاِطُل إِنَّ الْبَاِطَل كَاَن زَُهوقًا 

همواره  باطل  بلی  شد  نابود  باطل  و  آمد  حق  بگو  و   

نابودشدىن است .

را  آمریکا شکست خود  از ۱۹ سال جنگ بالخره  بعد 

فهمید پا به فرار گذاشت. امیدواریم غالمان خود را هم 

با خود بربد!

یک فعال دگر Sabersaberiنوشته:

اگر ما افغانها بتوانیم خوب به نفع وطن و کشور خود 

استفاده کنیم و اجازه ندهیم افراد فرصت طلب دخالت 

کنند صلح را سبوتاژ کنند درین وقت اتحاد و همدلی 

بسیار  ما  آن وقت  بخاطر نجات وطن،  رضوری است 

رسبلند خواهیم زیست.

SayedZaki کاربر دگری در تویرت نوشته:

خروج  پالن  تاریخ  تعیین  و  آن  امضای  و  قرارداد  این 

برای  پیروزی  بزرگ ترین  خارجی،  و  امریکایی  عساکر 

ملت افغانستان است چون به مفهوم درست افغانستان 

بعداز )۱۹(سال اشغال بدون کدام پیامن اسرتاتیژیک، 

عرض  طرف  بی  و  منسلک  غیر  کشور  یک  و  مستقل 

اندام میکند.

Farukhleqa کاربری دگری در تویرت نوشته: 

منحیث  لطفا  بیاید.  ما  به کشور  دایمی  امیدوارم صلح 

یک مادر از همه طرف های درگیر میخواهم دست از 

خونریزی و جنگ بردارید و کشورمان را دوباره بسازید 

تا فرزندان ما به صلح زندگی کنند. 

sardarwalipashteenبه زبان پشتو نگاشته:

پوره  هیله  افغانانو  ټولو  د  کار وشو  معاهده وشوله خه 

ایا د امریکا نه  شوه .خو یوه پوښتنه لرم هغه دا ده چه 

دینه  خاوره  افغانستان  د  چه  کنه  او  وشی  پوښتنه  دا  به 

مخکی چیرته د امریکا په زد کارول شوی وه ایا د دومره 

افغانانو د شهیدانو پوښتنه به کیږی او کنه.

به اسم انجیرناحمدی یکی نوشته است:

بی  و  كمونيستها  داد  اجازه  نبايد  كشور  اشغال  ختم  با 

به فعاليت جلب  دينان غرب زده فحشاء را گسرتش و 

و جذب جوانان به احزاب كمونيستى و بی دين اقدام 

مخالفت  در  نبايد  وجه  هیچ  به  كشور  قوانن  منايند 

بايد  فعىل  فاسد  و  مزدور  اداره  باشد.  إسالم  رشيعت 

محو شود.

العزة لله و لرسوله و للمؤمنن.

ZakoorullahKhanیک کاربر دگر مینویسد:

په الله قسم دومره اوښکې مي د سرتګو څخه تليل چې 

اوس  خو  رسه  امریکا  د  السلیک  ستاسو  ویالی  نشم 

کړئ  ورماتې  مالګانې  ډلو  نورو  د  وکړئ  مهربانی  لږ 

افغانستان ته ژمن شئ د یوي کلیمي ورونه یاستئ.

د ملنگی ژوند یک کاربر نوشته:

افغانانوخصوصا  اومظلومو  کړیدلو  زوریدلو  ټولو 

وروڼوته  استشهادیانو  ته  قهرمانومجاهدینو  او  رستیرو 

ته  اسالم  عامل  اوټول  یتیامنو  او  کونډو  شهیدانو  د  او 

فتحې  دلویې  دلسمې  نامه دحوت  په  ژوند  دملنګي  زه 

مبارکي وایم.

دگری  فراوان  پوست های  و  کامنت ها  باره  این  در  و 

موجود است که بخاطر پرهیز از طوالنی شدن به همین 

مقدار بسنده می شود خدای پاک رسانجام چنان کند که 

ملت ما هنوز غرق رسور و خوشی های فراوان شوند.
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کشــوریم عزیــز  اوالد  و  مســلمانیم  مــا 

دالریــم مریــد  نــه  و  امریــکا  اجیــر  نــه 

تــا جهانســت بــا شــهامت زندگانــی میکنیــم

را مــا جهانــی میکنیــم ایــن جهــاد وانقــاب 

عــزت خویــش ومســلمانان بــه ســنگر دیدهایــم

مــا شکســت غــرب و نابــودی دالــر دیدهایــم

لنــدن و پاریــس و واشــنگتن زمــا لــرزان شــده

بــا خــدا جویان در افتادســت و بی ســامان شــده

دشــمن از ایمان این ملت بخود ترســیده اســت

اســت چیــده  ندامــت  بــار  آرزو  درخــت  از 

بــود زورگویــان  مــا شکســت جملــه  انقــاب 

بــود افغــان  ملــت  تــا  هــا  عرصــه  قهرمــان 

مــا بــه دوران هــا جهــان را درس غیــرت داده ایم

مســلمین را تــا بــه خنجــر بــال عــزت داده ایــم

طفلــک گهــواره گــی مــا بــه ســنگر مایــل اســت

هرکه با این قوم ستیزد خویشتن را قاتل است

مدفــن اشغالگرانســت ایــن وطــن ایــن ســرزمین

ایــن وطــن این ســرزمین این گلشــن جــان آفرین

پیغمبریــم وارث  و  خــدا  راه  طالــب 

مــا از ایــن خــاک عزیــز و ســرزمین باختریــم

در ره حــق وعدالــت جــان فشــانی میکنیــم

ــم ــغ و خنجری ــه تی ــم ب ــان دای ــه ظالم ــا علی م

ملــت خویــش را بــه رزمیــدن دالور دیدهایــم

ــنگریم ــیفتگان س ــیرمرد وش ــد ش ــا مجاه م

غیــرت ایــن شــیرمردان دیــده وحیــران شــده

مــا مجاهــد پــرور و بــد خــواه هــر اشــغالگریم

پیکــرش را تیــغ هــا شمشــیرها ببریــده اســت

ملــت مــا قهرمــان و مــا همــه پیــکار گریــم

ــود ــوزان ب ــش س ــش آت ــب  و حامیان ــا صلی ب

قاطــع ورزمنــده و بگذشــته از جــان وســریم

ــم شــیوه ای آزادگــی شــوق شــهامت داده ای

ــم فاســقان را دشــمن و بیچــاره گان را یاوری

پیرمــرد مــا شــهادت خــواه از جان ودل اســت

بــا ســاح دیــن و ایمــان مســتعد و واالتریــم

عرصــٔه رزم آورانســت کشــور مــرد آفریــن

ما به دشمن سختگیر و بر مسلمین خدمتگریم

نــه ز پاکســتان و چیــن و نــه ز ملــک دیگریــم

میکنیــم پشــتیبانی  عالــم  زمظلومــان  مــا 

خنجردیدهایــم بــه  باطــل  اندیشــه  هــر  محــو 

شــده ســرگردان  آتانتیــک   پیمــان  و  ناتــو 

آنچه در وهمش نمی امد به چشمش دیده است

بــود قــرآن  مــان  دســتور  و  ایــزد  مــا  یــاور 

ــه امــت داده ایــم مــا جهــاد را حــل مشــکل هــا ب

نوجوانــان را کاشــنکوف بــه گــردن حامــل اســت

برمســلمانان پنــاگاه هســت و بــر دشــمن کمیــن

ما مسلمانیم

سلحشور

گردآورنده: ابو عابد شعر و ادب
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د مجنون ژوندون به څه وي چې لیال مري

زړه ډیـــوه ده دا د خــټو پـــه قالـب کې

دی  ماتیدو  د  قفس  شي  الړ  مرغه  چې 

جسم هغه  د  پایښت  دی  نه  ممکن  هیڅ 

دی  زړه  بـدن   د  ملـــت  هر  د  حریــت 

 څه پکار دی تش کالبد چې زړه د چا مري

مري  چا  د  ډیوه  دا  به  چې  ومکړه  خدای 

که به زړه مري تش ګوګل دې ال پخوا مري 

 زړه چې مري کالبد مجبور دی خامخا مري

مري بقا  مري هم  ملت  وي هم  نه  دا  که   

حریـــت

مرحوم استاد رشاد

مژده ای دل مژده ای دل فیض یزدان می رسد !
انتظار  عمری  بعد  قلبم  خشک  کویر  بر 
این شب تاریک اشغال عاقبت گردد تمام
خیمه اشغال و وحشت چیده گردد زین دیار

گرچه دشمن کرده زخمی زادگاهم را ولی 
کوچه و بازار ها را خوش چراغانی کنید 
می وزد از هرطرف اکنون شمال فتح ونصر
دیربازی نسل میمون داشت این جا اقتدار

آیه های فتح و نصرت بار دیگر جلوه  کرد 
طالب بی کس چو ایمان داشت آخر شد قوی

غول مغرور صلیبی را به خاک افکنده او 
می وزد از هرطرف اکنون شمال فتح ونصر

صلح و آرامش به خاک پاک افغان می رسد !
بعد طوفان های شن، انگار باران می رسد ! 
گر کنی اندک تحمل، شمس تابان می رسد ! 
می گریزد جیش کفر و فوج ایمان می رسد !

شکر حق کز بهر زخمش بوی درمان می رسد ! 

یوسف گمگشته ام آخر به کنعان می رسد ! 
روزگار ظلم و ذل دیگر به پایان می رسد ! 
شکر حق قدرت دوباره دست انسان می رسد ! 
از زمین و آسمان تفسیر قرآن می رسد ! 
زانکه الطاف خدا بر اهل ایمان می رسد ! 
! تا کاخ طغیان می رسد  او  تکبیر  نعره 
روزگار ظلم و ذل دیگر به پایان می رسد !

راشد مبارز

مـــژده
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